
 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 





 

 

 

 

 املركز ةمقدم

نشكر اهلل شكرًا ال يعد و نحمده محدًا الحيد هو اله األحد الذي خلق العقل و عّلم 

وسيلة للتعليم. والصالة والسالم عىل رسله الذين اإلنسان ما مل يعلم وجعل القلم 

صربوا يف سبيل الدعوة والبالغ، عىل أذى الناس املتكربين والظاملني، املعرضني عن 

دعوهتم. سياّم خامتهم حمّمد املصطفى الذي طهر املسلمني من دنس الرشك وعّلمهم 

الصالة والسالم  الكتاب واحلكمة وترك الثقلني فيهم حتى يكون وسيلة لنجاهتم. ثم

عىل أهل بيته األطهار الذين جعلهم اهلل خزان علمه وسببًا للهداية وعىل أصحابه 

 الذين اتبعوا القرآن والعرتة.

ورمحته ورضوانه عىل فرسان معركة اهلدى وعلامء أّمة أمحد املصطفى، الذين بذلوا  

قصاری جهدهم يف ترويج دين اإلسالم. ومن أجل إحياء أمر أهل البيت اقتحموا 

عقبات التأيف والتنصيف نحو صاعقة حتى يكون ذلك سدًا منيعًا أمام الكّفار 

الظلم واألذى يف الدفاع عن حياض والية األرشار والنواصب الفّجار، وحتملوا أنواع 

 أمری املؤمنني.

يشهد التاريخ بأن يف بلدة شبه القارة، قد دون العلامء والعباقرة ملذهب أهل البيت  

عليهم السالم آالف من الكتب العلميلة يف لغات شتى. ومن املؤسف أن هذه 

كتبات واندرس الذخائر املخطوطة قد بقيت عىل حاهلا، فحبس البعض يف خمازن امل

ق الثالث من هذا البالد ومل نحصل منها أية معلوماٍت.  اآلخر و ُسر
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فعلينا عندئٍذ أن نعتق هذا الرتاث من قيد املخطوطات وللمحافظة عليها بنرشها 

 عىل أحسن وجه يمكن. 

أرّسس مركز إحياء آثار الرّب  1341من مجادي اآلخر سنة  02عىل هذا األساس يف 

« من جّد وجد»بحوٍل و قوٍة من اهلل تعاىل ـ يصل إىل منوياته وبمقتىض الصغری، حتى ـ 

حينئٍذ يضع هذا الكتاب الذي قد وصل إلينا من السلف الصالح يف أوساط الشيعة 

آماًل مع التمني أن هيتّموا بحفظه ونرشه جياًل بعد جيل وأن يتسابقوا يف االسغالل به، 

ينرشوه ألجل البرشية حتى تعرف مذهب أهل البيت و أن ال ينتفع به انتفاعًا ماديًا بل 

 وحماسن كالمهم.

ويف األخری نشكر مجيع األخوة الذين ساعدونا يف إعداد هذا الرتاث، وأيضًا املركز 

تعلن مشعرًا باالعتزاز أن مجيع حقوق الطبع هلذا الكتاب عارية من الفائدة، و من أراد 

كتب أهل البيت بدون أي ترصف، أن يطبع الكتاب يف سبيل اهلل وألجل نرش م

 فليفعل. 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني  

 طاهر عباس

 مدير مركز إحياء آثار بّر صغری



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رّب العاملني، وصىّل اهلل عىل سادات األنام حمّمد وآله الطاهرين، وصّب 

  جاّم غضبه وشديد لعناته عىل أعدائهم من األّولني واآلخرين إىل قيام يوم الدين.

اإلهلّية وإحكام العقائد الدينّية من أوجب الواجبات، أّما بعد، فإّن حتصيل املعارف 

نال السعادة يف الدارين، فألجل ذلك هنض يف التاريخ مجاعة محلوا عىل  وبذلك تر

عاتقهم مهّمة التصنيف يف هذا املجال وصرّیوا مصنّفاهتم مرتقى للوصول إىل هذا 

ملني مجال احلّق والدين الغرض السامي، وقد كتب شيخ الطائفة املحّقة آية اهلل يف العا

العاّلمة الفّهامة الشيخ احلسن ابن املطّهر احلّّل رفع اهلل أعالمه كتابه املوسوم بمنهاج 

الكرامة يف معرفة اإلمامة، واآلخرر املسّمى بنهج احلق وكشف الصدق، فهدى اهلل 

و بربكته طائفة كربى من األنام يتقّدمهم يف الذكر السلطان العادل حممد أوجلايت

 خدابنده رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة.

فأثار كّل ذلك ضغائن الشياطني وخفافيش الظالم العاجزة عن رؤية األنوار، فكتب 

شيخ إسالمهم املدعّو بابن تيمّية كتابه منهاج السنّة يف رّد الكتاب األّول، وكتب إمامهم 
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لعاطل يف رّد الكتاب فضل بن روزهبان اخلرنْجي كتابه إبطال هنج الباطل وإمهال كشف ا

، يرومون بذلك إطفاء هذه األنوار، ويأبى اهلل إاّل أن يتّم نوره، هيهات هيهات، (1)الثاين

ما أثاروا دون أنوار العاّلمة إاّل غبارًا، ولعمري إّن للحّق ربًا حيميه، فقد سّلط اهلل عىل 

و سيّدنا الشهيد السعيد ابن روزهبان سيفًا شاهرًا من سيوف الطائفة اإلمامّية املحّقة، وه

القايض نور اهلل التسرتي أفاض اهلل عىل قربه شآبيب رمحته، فكتب لؤلؤته الثمينة ودّرته 

النفيسة املساّمة بإحقاق احلق يف رّد كتاب ابن روزهبان، فظهر احلقُّ املبني وهدرت 

ى نرسب شقاشق الشياطني، وصار هذا الكتاب منذئٍذ حمّطًا ألنظار العلامء األعالم حت

لبعض أكابرهم القول بوجوب اقتناء نسخة منه عىل كّل من تسّمى بالتشيُّع، وذلك 

لالنتفاع منه يف استحكام العقائد اليقينّية احلّقة يف القلوب، وهذا يقتيض منّا اجلّد 

واالجتهاد يف خدمة الكتاب وتصحيحه وإشاعته وتروجيه، ونقّدم قبل ذلك مقّدمة 

ف باملؤّلف الشهيد السعيد، وإن كان هو أشهر من ناٍر عىل علم، موجزة جّدًا يف التعري

ولكنّنا نجري عىل األعراف املّتبعة يف التصانيف، ولطالب التفصيل أن يرجع إىل 

تب يف هذا املقام ما كتبه السيّد جالل الدين احلسيني األرموي  املفّصالت، وخریر ما كر

ها بفيض اإلله يف ترمجة القايض نور ، حيث أّنه كتب رسالة ساّم املعروف باملحّدث 

                                                             

( ليرعلم أّنه يلوح من بعض العبارات وجود ردٍّ لبعض العاّمة عىل كتاب هنج احلق غری رّد ابن روزهبان، وهو الذي 1)

املجلس األّول بأّنه رشح هنج احلق  ذيل رشح حال مدينة آمل يف 30عرّب عنه املؤّلف الشهيد يف جمالس املؤمنني ص

و مثل اين غلط از مالی صاعدی اصفهانی در رشح كشف احلق و هنج الصدق واقع »وكشف الصدق، وعبارته: 

وقد وقع مثل هذا الغلط من املاّل الصاعدي اإلصفهاين يف رشح كشف احلق وهنج »، وتعريبر هذه العبارة: «شده

يخنا حمّمد بن جرير بن رستم الطربي اإلمامي عليه الرمحة وبني حمّمد بن جرير بن ، ويعني بالغلط اخللط بني ش«الصدق

يزيد الطربي العاّمي حرشه اهلل مع أوليائه، وقد نقل أيضًا مؤّلفنا الشهيد عن املاّل الصاعدي املذكور يف كتابه مصائب 
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، وأيضًا ما كتبه –اآليت احلديثر حوله  –اهلل جعلها مقّدمة لكتاب الصوارم املهرقة 

يف مقّدمته عىل الطبعة السابقة  املرحوم السيّد شهاب الدين املرعيش النجفي 

 إلحقاق احلق، ونحنر نقلنا غالب ما كتبناهر هنا عن هذين املصدرين.

هو القايض ضياء الدين نور اهلل بن رشيف الدين بن نور اهلل املرعيش احلسيني 

املعروف  التسرتي، وينتهي نسبه إىل إمامنا وسيّدنا عّل بن احلسني زين العابدين 

 جتدر الثناء عليه بام ال مزيد عليه يف كتب الرتاجم، ونذكر هنا بعضها ترّبكًا: (1)بالشهيد الثالث،

 يف شهداء الفضيلة: األميني قال العاّلمة 

كعبة الدين ومناره، وجلّـة العلـم وتّيـاره، بلـج املـذهب السـافر، وبنـده اخلـافق، »

  «.ولسانه الناطق

 يف تكملة أمل اآلمل: قال السّيد حسن الصدر 

أحد أركان الدهر وأفراد الزمان، العامل الَعَلْم، العاّلمة املتّكلم الفريد، واملناظر »

واملجاهد السعيد، بحر العلوم، وخمرس اخلصوم، متبّحر يف كّل العلوم، الوحيد، 

ومصنّف يف سائر الفنون، حسن التقرير، جّيد التحرير، حمّقق مدّقق، طويل الباع، 

 «.واسع االّطالع

 يف كشف احلجب واألستار: قال السّيد إعجاز حسني اهلندي 

ــة» ــق العاّلم ــب املحّق ــامل األري ــب والع ــّيد الفاضــل األدي ــة، الس ــدّقق الفّهام ، امل

ر اهللر مرقـده  السند السـديد الشـهيد القـايض نـور اهلل بـن رشيـف بـن نـور اهلل َنـوق

 «.الرشيف

هـ، وإليها نرسب  259يف حارضة شوشرت التي يسّميها العرب تسرت سنة  ولد 

                                                             

 ن األعالم الكرام، لكّن اختصاصه بهر أشهر وأعرف.( لقب الشهيد الثالث قد يرطلق عىل غریه م1)
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 عىل ساكنه آالف –حيث سّمي بالتسرتي، ثّم انتقل منها إىل املشهد الرضوي املقّدس 

وتتلمذ هناك عىل املوىل عبد الواحد التسرتي، قبل أن حيّط رحاله يف  –التحّية والسالم 

أّيام السلطان أكرب شاه، فأعجبه فضله ولياقته، فقّلده القضاء، »هـ  224اهلند سنة 

طاعًا حّتى اختطف األجل «وجعله قايض القضاة ، وظّل هنالك سنينًا متامدّية مكّرمًا مر

مقعده ابنه جهانگری شاه، فاحتال عليه الوشاة حّتى أجازهم باإلقدام أكرب شاه، وقعد 

عىل صنيعهم الشنيع وغدرهم الفظيع، فأبى مجعهم الفاجر إاّل هدر ذاك الدم الطاهر، 

 والدنيا سجن األبرار، وجنّة الفّجار، وال حول وال قّوة إاّل باهلل العّّل العظيم.

 شهادته

ينة اگرة التي قد ترعّرب بآجرة أو آغرة وتسّمى أيضًا كانت شهادة مؤّلفنا الشهيد بمد

أكرب آباد، ورّبام اشتبه عىل بعض أرباب الرتاجم فذكروا أّن شهادته يف الهور، وقربه يف 

لـّّم ترّشفت بزيارة قربه الرشيف يف »: اگرة معروف يرزار. قال السيّد إعجاز حسني 

أعىل  –ألف رأيُت مكتوبًا عىل قربه بلدة آگرة شهر صفر سنة إحدى وسبعني ومائتني و

 «.أّنُه ُقتل شهيدًا يف عهد جهانگري يف سنة تسع عرشة ومائة بعد األلف –اهلل مقامه 

وكيفيّة حتّقق  وقد اختلفت الروايات التارخيّية يف أسباب قتل املؤّلف الشهيد 

هذه اجلريمة النكراء، وشاع عىل األلسنة أّنه قرتل ألّنه كان خيفي تشّيعه فحسب، ولكّن 

ذلك منقوض بأّن تشّيعه كان معلومًا عند معارصيه من العاّمة كام نقل بعض كلامهتم 

 املحّدث األرموي يف فيض اإلله، فلترطالع هنالك، واهلل العامل بحقيقة احلال.

 مؤّلفاته

من املؤّلفني املكثّرين، ذو قلم سيّال يؤّدي املطالب بعبارات  إّن مؤّلفنا الشهيد 
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 مليحة ترّق هلا الطباع غری أّن الذي شاع وانترش وذاع بني األنام من كتبه أربعة كتب، وهي:

 جمالس املؤمنني:۔ ۱

وهو يف  جمالس املؤمنني هو أكثر مؤّلفات سّيدنا الشهيد شهرة بني اخلاّصة والعاّمة،

تراجم رجال الشيعة من خمتلف العصور، وضّم يف ثناياه نكاتًا يف التاريخ والكالم، 

خذ عليه من علامئنا هو تسليكه  واحلقُّ أّن الكتاب من نفائس الكتب، غری أّن ما يؤر

 كثریًا من املخالفني يف سلك التشيُّع، واعتذر له بعضهم ببعض املعاذير.

رجال الشيعة، إاّل أّنه يعدُّ من كتب الردود ككتب والكتاب وإن كان يف تراجم 

، بل هو يف رّد «أقول»و« قال»الشهيد األخرى، ولكنّه ليس يف رّد كتاب بعينه عىل نحو 

دعوى عاّمة أرشاعها أهل العناد والشنآن يف ذلك الزمان، وهي أّن حدوث التشيّع 

هلذا الزعم مرتمجًا للرجال  متزامن مع ظهور الدولة الصفوّية، فجاء هذا الكتاب تفنيداً 

 والطوائف املعروفني بالتشيّع قبل حدوث دولة الصفوّيني.

 والكتاب كام قّدمنا هو أشهر كتبه بني املؤالف واملخالف، ونرشری هنا إىل طبعاته املختلفة.

 قال السّيد األرموي:

طربــع هــذا الكتــاب يف إيــران ثــالث مــّراتر مــّرتني يف طهــران، تــأريخ الطبعــة »

ــنة  19األوىل يف  ــب س ــا 1091رج ــدي اآلن منه ــت عن ــة ليس ــة الثاني ، والطبع

ــاج  ــة احل ــز يف مطبع ــة يف تربي ــذا املوضــع، وثالث ــری ه ــن غ ــيرالحظ م نســخة، فل

 «.إبراهيم آقا الباسمجي التربيزي لكن بال ذكر من تأريخ الطبع

صفحة،  534هـ يف  1022الطبعة الثانية املرشار إليها طربعت يف طهران سنة أقول: 

وهي التي ننقلر عنها غالبًا. هذا وقد طربع الكتاب يف زماننا طبعتني حديثتني، األوىل 

هـ يف جمّلدين، وآخر طبعة وهي  1411طبعة دار الكتب اإلسالميّة يف طهران سنة 
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 خریر طبعات هذا الكتاب طبعة يف مشهد املقّدسة يف سّت جمّلدات،

ة، وقد غاب عن السّيد األرموي الكالم عن هذا وإّن الكتاب أرّلف باللغة الفارسيّ 

ترمجتني للكتاب بلغة أردو، كالمها  ترمجات الكتاب. ذكر صاحب الذريعة 

تعريبًا للمجالس بقلم الشيخ أمحد بن درويش عّل  (0)كام ذكر يف موضعني (1)ناقصتان،

 يرطبع البغدادي احلائري يبدو من عبارته أّنه تعريب لتامم الكتاب، وهذا التعريب مل

وينترش فيام أعلم، ثّم إّن اخلطيب األديب األريب املعارص السّيد حمّمد شعاع فاخر 

األهوازي سّلمه اهلل عّرب الكتاب بعبارات لطيفة رشيقة أحسن فيها وأجاد، إاّل أّن 

هنالك أمور طفيفة يرؤخذ عليه هبا وليس هذا موضع ذكرها، وقد طربع هذا املعّرب يف 

 ّلة هبّية.قّم املقّدسة بح

 مصائب النواصب:۔ ۲

وإن كان دونه شهرة وفضاًل، وكثریًا ما  –احلارض  –هو يف صّف كتاب إحقاق احلق 

 حييل إليه يف كتبه األخرى، وهو يف رّد كتاب نواقض الروافض ملریزا خمدوم الرشيفي.

وقد تررجم إىل الفارسّية غری مّرة، وذكر كّل هذه الرتمجات بالتفصيل املحّدث 

 يف فيض اإلله. األرموي 

وأّما طبعاته، فلم يرطبع أصله العريب إاّل حديثًا، وإن كانت ترمجته الفارسيّة طربعت قبل 

نسخة ناقصة،  ذلك. فإّن األصل العريب طربع أّوالً بنقص كثری يف حمتواه العتامد املحّقق عىل

 ثّم حّققه الشيخ قيس هبجت العّطار عىل نسخ عديدة، وطربع يف جمّلدين بأهبى صورة.

                                                             

 .104ص 3( الذريعة ج1)

 .030ص 01وكذلك ج 013ص 3( الذريعة ج0)
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 الصوارم املهرقة:۔ ۳

هو يف رّد كتاب الصواعق املحرقة البن حجر املّكي الشافعي، وقد حّققه السيّد 

 ، وطربع وتكّرر طبع هذا النص املحّقق يف طهران وبریوت.جالل الدين األرموي 

 وهنا ثالثة أمور ينبغي بياهنا يف ما خيصُّ هذا الكتاب:

األّول أّن ترتيب مطالب الصوارم خيتلف عن ترتيبها يف النسخ املطبوعة من  -1

 الصواعق، وهي أمارة عىل الترّصف يف الكتاب كام هو ديدن القوم.

خالفة أيب  الثاين أّن الكتاب مل يرّد فيه عىل متام الصواعق، وإّنام انتهى إىل بحث -0

 بكر ورفع قلمه هنالك، واعتذر هبذا االعتذار السديد وهو آخر ما يف الكتاب:

لقد أبطلنا بتوفيق اهلل تعـاىل ومنّـه مجيـع مـا ذكـره يف حّقــّية خالفـة أيب بكـر مـن »

ــا  ــاجرة، الناشــئة عــن ســوء املصــادرة، وأثبتن ــتحّكامت الف ــة القــارصة، وال األدّل

ــه بتشــييد أركــان د ــه، فقــد بطــالن خالفت الئــل الشــيعة عــىل غصــبه هلــا بخالفت

ــه، ألّن  ــة عمــر وتضــييع الوقــت في ــة الكــالم يف إبطــال خالف ــا ذلــك مؤون كفان

ــثامن، واهلل  ــة ع ــالم يف خالف ــذا الك ــاين، وك ــالن الث ــتلزم بط ــالن األّول يس بط

 («.املستعان يف كّل األمور

أصل الكتاب، ومل يف النسخ اخلطّية التي اعتمد عليها املحّقق سقط طفيف من  -4)

 توجد نسخة جترب ذلك، ولعّل اهلل حيدث بعد ذلك أمرًا.

الصواعق من أشهر مصنّفات القوم يف ما كتبوه رّدًا عىل أهل احلق، وقد ترجم أولياء  و

النرصب والعدوان هذا الكتاب إىل الفارسّية أكثر من مّرة، فمنها ترمجة كامل الدين 

ترمجة مال كاسه گر من تالمذة  –عىل ما نرقل  –، ومنها راجلهرمي املررتجم يف نزهة اخلواط

 .–كام نرقل أيضًا  –ابن حجر، وقد كتب مقّدمات هلذه الرتمجة، فرّدها مؤّلفنا الشهيد 

وهنا أمر آخر أيضًا نذكره استطرادًا، وهو أّن هنالك رّدًا آخر عىل الصواعق بعنوان 
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 البحار املغرقة، ذكره السّيد األرموي بقوله:

قــرع ســمعي مــن بــاب االّتفــاق أّن مــن مجلــة الــردود عــىل الصــواعق املحرقــة »

كتابــًا موســـومًا بالبحـــار املغرقــة إاّل أيّن ال أعـــرف خصوصـــّياته وال مؤّلفـــه، 

وذلــك أليّن حيــثر ســمعت تعريــف الكتــاب مل أكــن يف صــدد الرتمجــة للقــايض 

  ــده كــام نســيتر ــام ينبغــي، فنســيتها بع ــد اخلصوصــّيات ك ــى أقّي ــه،  حّت ناقل

 «.ولعّل اهلل حيدث بعد ذلك أمراً 

، من –املررتجم يف معجم طبقات املتكّلمني  –واملؤّلف هو أمحد بن حمّمد بن لقامن 

علامء الزيدّية، وينقلر عنه من فضالء الزيدّية املعارصين املرتىض املحطوري املقتول 

ن. ورّد عىل البحار أحد عىل يد بني سعود لعنهم اهلل يف غاراهتم الغاشمة عىل بالد اليم

 العاّمة، كتب يف مقّدمة رّده:

ــدي » ــامر العبي ــن ع ــراهيم ب ــي إب ــا الغن ــری إىل موالن ــد الفق ــول العب ــد، فيق وبع

املــالكي: هــذا كتــابت ســّميتهر عمــدة التحقيــق يف بشــائر آل الصــّديق، واملوجــب 

ــاّمه  ــًا س ــف كتاب ــر أّل ــن حج ــالم اب ــيخ اإلس ــنهام أّن ش ــرانر األّول م ــه أم لتأليف

ــف كتا ــه بعــض الرافضــة وأّل ــة، فعارضــهر في ــًا ســاّمه البحــار الصــواعق املحرق ب

ــاب  ــذا الكت ــتر ه ــنّية وأّلف ــریة الس ــذتني الغ ــة، فأخ ــواعق املحرق ــة للص املغرق

، وقـد تعـّرض العاّلمـة «وسّميته بـام تقـّدم رّدًا عـىل مـن زعـم الغـرق يف البحـار

اجع. األميني   يف الغدير لرّد بعض هفواته وتّرهاته، فلریر

 إحقاق احلق:۔ ۴

اته قدرًا وأكثرها جاللة، وقد تقّدم أّنه يف رّد هو هذا الكتاب، وهو أعظم مؤّلف

. ذكر الشيخ الطهراين إيرادات الفضل بن روزهبان عىل موالنا العاّلمة احلّّل 

 ((طبعاته، وهي: صاحب الذريعة 
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هـ، وهي طبعة لتامم الكتاب، ولكنّها طبعة حجرّية  1014طبعة طهران، سنة  -1))

 هي يف عداد املخطوطات.قديمة ليس لصفحاهتا أيُّ ترقيم، و

 طبعة مرص، مل يذكر سنة الطبع ونّبه أّن الطبع كان بإسقاط بعض املطالب. -0

هـ بمبارشة الشيخ حسن بن دخيل النجفي، وهو  1409طبعة مرص، سنة  -4

 طبع لبعضه فقط.

 وأّما ما طربع بعد هذه الطبعات التي أشار إليها صاحب الذريعة، فهي:

املقّدمة بمقّدمة السيّد املرعيش واملذّيلة بحواشيه الكثریة الطبعة احلديثة  -3

 النافعة، وهي أيضًا طبعة ناقصة لألسف.

 طبعتنا هذه التي نرجو أن نوّفق يف إخراجها. -5

وأّما ترمجات هذا الكتاب إىل غری لغته األصلّية وهي العربّية، فقد تررجم إىل 

هـ، وفيها  1425ا حمّمد النائيني املتوّّف سنة الفارسّية أكثر من مّرة، فمنها ترمجة املریز

، ومنها ترمجة السيد مری نصری الدين حسني –كام نرقل  –إضافات حسنة من املرتجم 

بن عبد الوهاب الطباطبائي البهبهاين املساّمة بإيضاح إحقاق احلق، وهي أقدم من 

صفوي، وقد ترجم الرتمجة املتقّدمة، فإّن هذا املرتجم كان يف عهد الشاه عّباس ال

الكتاب له كام ذركر. ثّم إّن هذا الكتاب تررجم إىل األردوّية بقلم العامل اجلليل السيّد عّل 

 . ذكر كلُّ ذلك صاحب الذريعة، فراجع.أظهر الكهجوي اهلندي 

 مؤلفات أخرى:

هي أشهر مؤّلفات  –كام قّدمنا  –ال يغيب عليك أّن هذه املؤّلفات األربعة  و

القايض وأكثرها تداوالً بني الناس غری أّن له مؤّلفات كثریة غری ذلك مذكورة يف 
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إلحقاق  فيض اإلله ومقّدمة السيّد املرعيش  مظاهنا، فراجع شهداء الفضيلة و

 احلق، ونحنر هنا نشری إىل ما طربع واّطلعنا عليه.

عىل النظام النيسابوري من مفّّسي  فمنها رسالة خمترصة يف تفسری آية الغار والردّ 

العامة، وهي حمّققة ومطبوعة يف مشهد املقّدسة، حّققها الشيخ حمّمد جواد املحمودي 

ثّم إّنه ترجم هذه الرسالة إىل الفارسّية، والرتمجة مطبوعة يف مشهد املقّدسة كأصلها. 

املررتجم يف نزهة  –ي وجدير بالذكر أّن بعض متعّصبة العاّمة وهو حمّمد فاخر اإلله آباد

رّد عىل مؤّلفنا الشهيد بكتاب ساّمه دّرة التحقيق يف نرصة  –اخلواطر لعبد احلي 

الغار، كام  يف آية الصّديق، ورّده سّيدنا صاحب العبقات بكتاب ساّمه العضب البّتار

تعّرض لرّد بعض كلامته كذلك يف كتابه املسّمى شوارق النصوص يف تكذيب فضائل 

 ملطبوع.اللصوص ا

بالفارسّية،   ومنها أيضًا مراسالته العلميّة مع املری يوسف عّل االسرتآبادي

يف فيض اإلله، وهي حمّققة  أشار إليها ونقل مقاطع منها املحّدث األرموي 

 ومطبوعة بعنوان األسئلة اليوسفّية.

، وهي ومنها رسالة خمترصة حول آية التطهری ساّمها بالسحاب املطری يف آية التطهری

 حمّققة ومطبوعة يف جمّلة تراثنا.

ومنها رسالة فقهّية بعنوان هناية اإلقدام يف وجوب املسح عىل األقدام، وهي حمّققة 

 ومطبوعة يف جمّلة تراثنا كذلك.

 منهجنا يف إعداد الكتاب

 إّن الذي كان عندنا من نسخ الكتاب أثناء حتقيقه ثالث نسخ:
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اضح حمفوظة يف مكتبة جملس الشورى يف مصّورة عن نسخة كاملة بخّط و -1

 صفحة، ونعرّب عنها بالنسخة الطهرانّية. 1411طهران، وتقع يف 

مصّورة عن نسخة خطيّة غری كاملة أخذناها من مركز إحياء آثار علامء شبه القارة  -0

اهلندّية )مركز احياء آثار برصغری(، ونعرّب عنها بنسخة مركز إحياء اآلثار، وتقع هذه النسخة 

 من مبحث اإلمجاع يف أصول الفقه وتنتهي إىل آخر الكتاب.صفحة، وتبدأ  011يف 

 واملذّيلة بحواشيه الكثریة. املقّدمة بمقّدمة السّيد املرعيش الطبعة احلديثة  -4

 وسيأيت عرض صور من النسختني املتقّدمتني فيام يأيت من صفحات.

 –باآللة احلاسبة  –ليرعلم أّن بداية عمّل كانت باستنساخ متن الطبعة املرعشّية  و

ع للتوزيع والنرش بني لطبعه لنفيس لالستفادة الشخصّية، ومل يدر يف خلدي يف أن يرطب

القّراء، ولـاّم علم بعمّل هذا صاحب الفضيلة الشيخ طاهر عّباس أعوان الپاكستاين دام 

بقاؤه مدير مركز إحياء آثار شبه القارة اهلندّية الكائن يف قّم املقّدسة، أبدى رغبته يف أن 

كاماًل، فرأيت  أكمل استنساخ متن الكتاب من النسخة اخلطيّة ليستنّى لنا طباعة الكتاب

الصالح يف ذلك، فبادرت إىل إجابة مطلوبه حسب االستطاعة، ثّم إّنه زّودين بالنسخة 

 اخلطّية املرشار إليها، وكنتر قد استحصلت عىل النسخة الطهرانّية مسبقًا كذلك.(

وحيثر كنت قد دّونت فعاًل ما طربع من نّص الكتاب يف الطبعة املرعشّية، فإيّن 

سم عىل حاله ومل نراجع فيه النسختني اآلنفتني إاّل يف موارد قليلة. نعم، أبقيت هذا الق

جدت، وإاّل فال.  قابلنا املنقوالت مع مصادرها إن ور

وأّما ما مل يرطبع من نّص الكتاب يف الطبعة املرعشّية، فإّنا جعلنا النسخة الطهرانّية 

 اهلامش. األصل، فإن وجد بينها وبني نسخة الشيخ اختالف أثبتناه يف

، وأعرضنا هذا وإّنا نقلنا من الطبعة املرعشّية كثریًا من حوايش السّيد املرعيش 
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 عن أرخر منها رومًا لالختصار واإلجياز.

وقّسمنا مطالب الكتاب إىل مناقشات مرّقمة بأرقام، فكلُّ مناقشة تبدأ بنقل كالم 

ثّم كالم ابن روزهبان بعنوان « قال املصنّف رفع اهلل درجته»بعنوان  العاّلمة احلّّل 

إىل أن ينتهي من رّده، « أقول»وبعدهر كالم املؤّلف الشهيد « قال الناصب خفضه اهلل»

ثّم تبدأ مناقشة أخرى عىل هذا النحو، ووضعنا رقم كلُّ مناقشة يف أّوهلا كام وضعناهر يف 

 يف صفحات الكتاب. الفهرس، وفصلنا بني املناقشات

وقّسمنا كذلك جمّلدات الكتاب حسب املوضوع، فهذا املجّلد األّول يضّم مقّدمة 

الكتاب ومسائل اإلدراك والنظر وصفات اهلل تعاىل، ولذلك سّميناه بمجّلد اإلهلّيات، 

 ويتلوهر املجّلد الثاين يف النبّوة، ونجري عىل هذا املنوال إىل انتهاء الكتاب.

وما ينبغي أن ننبّه عليه أخریًا أّننا ال نمنع طبع الكتاب ونرشه بأّي صورة كانت 

دون الرجوع إلينا، سواًء بإعادة طبع هذه الطبعة أو نسخ النّص أو بالتصوير 

، فإّن هي إاّل أمانة اإللكرتوين أو غری ذلك، برشط عدم الترّصف يف نّص املؤّلف 

 نّا عليه.أودعنا إّياها، فلنحفظر ما ائترم

بواسع رمحته وأن جيعلنا من السائرين  ونترّضع إىل اهلل أن يتغّمد مؤّلفنا الشهيد 

عىل خطاه وأن ينتقم من قتلته املجرمني، راجني من اهلل قبول هذا اجلهد املتواضع، 

 ومن أهل اإليامن الدعاء.

 

 أبو الزهراء املصطفوي

 هـ.ش 1423اسفند  9

 هـ.ق 1341مجادى األوىل  19
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 [فؤلّ املخطبة ]

عليًّا، وصرّیهم مع نبيّه إبراهيم يف ذلك  هلل الذي جعل مقام شيعة احلّق  احلمدر 

إلطاعة ورفض سنن أهل االسم سميًّا، ورقاهم إىل طور الطاعة بخفض جناح ا

نّ  (1)اعةجالِسنَة وامل فأرشق نورهم سنيًّا، ووّفقهم  ة واجلامعةاملتسّمني بأهل السر

وللصدق وليًّار  شيعةفلم يزل كانوا للحق  (0)لكشف احلق والتزام هنج الصدق،

أن  شكرًا ال يزال غصنه بالزيادة جنيًّا، ونشهدر  محدًا كثریًا طيّبًا زكيًّا، ونشكرهر  نحمدهر 

هبا رصاطًا  ال إله إاّل اهلل وحده ال رشيك له شهادة نكّررها بكرة وعشيًّا، ونسلكر 

نجيًّا واختار  صفيًّا وقّربه أّن سيّدنا حمّمدًا عبده ورسوله الذي ارتضاهر  سّويًا، ونشهدر 

يوم الغدير بالنّص يف شأنه نّصًا جليًّا،  له ابن عّمه وكاشف غّمه وصيًّا ووليًّا، فأّمرهر 

صىّل اهلل عليه وآله صالة ينال هبا املؤمنون  (4)هذا عليًّا، فموالهر  قائالً: من كنت موالهر 

                                                             

قال: أرض بني فالن سنة إذا كانت  ۔(1) املجاعة من اجلوع أي زمان اجلوع كام يف مقدمة رشح البخاري البن حجر، وير

 غری جمدبة. )املؤّلف(

 . )شهاب الدين(فيه لطف وإيامء إىل كتاب املصنّف آية اهلل العاّلمة ۔ (0)

 هنا تعليقتان:۔ ( 4)

  الظاهر أن يكون علّيًا يف هذا الرتكيب علاًم، ووجه حالّيته مع كونع غری مشّتق كونه كالبّس يف قوهلم: هذا بّسًا

اضل التفتازاين يف رشح التلخيص عند التمثيل ال يراد أطيب منه رطبًا، ألّنه يدّل عىل صفة هي العلّو، كام أشار إليه الف

املسند إليه علاًم لتعظيم أو إهانة بقوله: ركب عّل وهرب معاوية، فإن عليًا يدّل عىل العلّو ومعاوية يدّل عىل عوى 
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 يًا.هبا يف جنّة املأوى حليًّا وعيشًا رض (0)وحيوزون (1)يوم العطش رّيًا،

من الرسل وحني شتاٍت من السبل،  (4)فإّن اهلل تعاىل بعث حمّمدًا عىل فرتةٍ  أّما بعد،

اجلهل  (3)والناس كانوا حيارى يف فلوات حّب الشهوات، سكارى من نشوات

واهلفوات، يعبدون األوثان واألصنام، ويعكفون عىل اخلمر وامليّس واألنصاب 

زى،  (5)واألزالم، خيّرون يف سجود الالت والعّزى، ويرّصون يف كفران من نعمه ال جتر

واّتباع طريق الصدق  ويستكربون عن استامع اخلطاب، (1)،يف ثياب اإلعجاب (9)يرفلون

والصواب، فكشف اهلل تعاىل برسوله طريق احلّق وأوضح هلم هنج الصدق، فأسلم 

يف جاه  خول النار، واستسلم الكثری رغبةالقليل شوقًا إىل نور األنوار، أو خوفًا من د

 سمعوا يف ذلك عن راهبيهم من األخبار، أو رهبة عن اعتضاده الرسول املختار لـاّم 

فداموا جمبولني عىل توّشح النفاق  بصاحب ذي الفقار والذين معه أشّداء عىل الكّفار،

                                                                                                                                               

وي من أّن الكلب، وحيتمل أن يكون صفة بمعنى العايل والرفيع وحاًل إشكال يف احلالية، ويتضّمن إشارة لطيفة إىل م ا رر

قوله: من كنت مواله فعّل مواله، أخذ بضبعه ورفعه حتى ظهر بياض  عندما قال يف شأن أمری املؤمنني  النبي 

إبطيهام، فيكون معنى الكالم قائاًل: من كنت مواله فمواله هذا حال كونه رفيعًا عاليًا بيدي من وجه األرض، ولفظ عىل 

تمل ذ  لك أيضًا، فتأّمل. )املؤّلف(مرفوعًا يف أصل احلديثر حير

 )ارتكب جعل عليًا حاالً بالتأويل، أي بتأويل املسّمى به رعاّية للسجع، فافهم. )املؤّلف 

 ( روى من املاء واللبن، كرىض، ورياه. )املؤّلف(1)

 ( من احليازة بمعنى اجلمع. )املؤّلف(0)

 رًا، وفرتة، والفرتة الزمان بني الرسولني. )شهاب الدين(( الفرتة: االنكسار والضعف، وقد فرت احلّر وغریه يفرّت فتو4)

 ( رجل نشوان: سكران بني النشوة. )املؤّلف(3)

 ( الزمل واحد األزالم، وهي السهام التي كانوا يف اجلاهلية يستهمون هبا. )املؤّلف(5)

 ( يرقال: رفل يف ثيابه، يرفل، إذا إطاهلا وجّرها متبخرتًا. )املؤّلف(9)

 اإلعجاب من العرجب بالضم، وهو أن يظن الشخص بنفسه بعض الظنون. )املؤّلف(( 1)
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رهم، وإذ قد تّم وترّشح الشقاق، يتبّسم يف كّل وقت ثغورهم، واهلل يعلم ما تكّن صدو

، فام رشب منهم إاّل السلسبيل (0)واّتضح السبيل، وأداروا عليهم كؤوس (1)الدليل

وأزمع عىل التحويل، فأحال اجلاّلس فيام  (4)قليل، عزم صاحب املجلس عىل الرحيل

بقي من ذلك الكأس عىل الساقي الذي ال يرقاس بالناس، وأوفاه يف غدير خمٍّ من 

وبايعه جّل من حرض  ، فبخبخ عليه عمر وهنّاه،«من كنت مواله فعّل مواله»كأس 

وحّياه، فلاّم رحل صاحب الكأس وانتفى أثر تلك األنفاس، خرج األغيار من 

ونقضوا ، ني، وضيّعوا وصّية الرسول األمني، فنسوا الكأس الذي عليهم أرديرالكم

وبيعة األمری، إذ سقاهم حّب اجلاه وعقد اللواء كأس اهلوى، الغدير ونكثوا عهد 

ًا،  فأعرضوا عن الساقي الباقي ملّيًا، وتركوه نسيًا منسيًا، فصار جديد عهدهم رثق

دائهم الدفني، وانتهى هبم إىل أن عادوا إىل اخلالف  وانجرّ وشمل بيعتهم هباًء منبّثًا، 

مسلم  األّول، وارتّدوا عىل أعقاهبم كام يدّل عليه حديث احلوض الذي رواهر 

وأرضاهبم، فهدموا أركان الرشع وأكنافه، وكّسوا أضالع  (3)والبخاري واحلميدي

ومنعوا إرث الدين وقطعوا أكتافه، وهضموا حّق أهل البيت، ومل يلحقهم فيه خمافة، 

فاطمة من غری أن تأخذهم فيها رأفة وال رمحة، انتصبوا من غاية اجلهل واجلالفة 

                                                             

ْم نِْعَمتِي :( فيه إشارة إىل قوله تعاىل يف شأن خالفة أمری املؤمنني 1) ْم َوَأمْتَْمتر َعَلْيكر ْم ِدينَكر  اْلَيْوَم َأْكَمْلتر َلكر

 اآلية. )املؤّلف(

 لطبعة املرعشّية: كأس. )املصطفوي(( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف ا0)

 ( أي قصد السری. )املؤّلف(4)

، واحلديث مذكور يف كثرٍی من كتب القوم، 3034وصحيح مسلم ح 9501 – 9221 – 3052( صحيح البخاري ح3)

 وذكر مجيع الناقلني له يوجب اإلطناب والتطويل. )املصطفوي(
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حيلة وجزافة، فنصبوا اخلايل عن العلم والرشافة،  للخالف عىل اخلالفة، وغصبها بكّل 

اململّو من اجلهل والكثافة، فلم يزل كانوا بآيات اهلل يمرتون، نبذوا احلّق وراء 

به ثمنًا قلياًل، فبئس ما يشرتون، وكأّنه إىل ما ذكرناه من القضية ظهورهم، فاشرتوا 

 ة بقوله شعرًا:أشار عّباس بن عتبة بن أيب هلب اهلاشمي عند وقوع الرزيّ 

ــداً  ــّي حمّم ــا النب ــّ عنّ ــن مبّل  م

ــدلوا ــرهتم أن يع ــذين أم  إّن ال

ــه ــؤمنني مكان ــری امل  غصــبوا أم
 

ــدوان ــادوا إىل الع ــورى ع  إّن ال

  عــــن اإليــــامنمل يعــــدلوا إاّل 

ــلطان ــك والس ــتأثروا باملل  واس
 

ــول وأحــرز ــة البت   (1)وابطشــوا بفاطم

ـــرآن ـــىل الق ـــًا ع ـــا طعن  (0)مریاثه
 

غری مستبعد من ، وتلك النكث والنقض واإلبرام والغصب والنصب واالهتضام

أقوام رصفوا أكثر أعامرهم يف عبادة األصنام، وليس أّول قارورة كرّست يف اإلسالم، 

عند توّجهه إىل الطور أعظم من هذا الفتور  فقد صدر من أصحاب موسى 

والفطور، إذ قد ارتّد مجهور أصحابه من بني إُسائيل، فضّلوا وأضّلوا السبيل حتى 

العجل، وعمدوا قتل هارون الويّص ودفعوه باليد والرجل، وافقوا السامري يف عبادة 

وي عن نبينا  أّمة خلت من قبل حذو القّذة فی يقع يف أّمتي ما وقع »أّنه قال:  وقد رر

 (3).«بالقّذة والنّعل بالنّعل

عىل أنفسهم املسافة، مّدة امتداد مّس اآلفة وغصب اخلالفة بإناطة  قرصوا ثّم لـاّم 

                                                             

 شّية: أحوزوا. )املصطفوي(( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرع1)

 ( ويف بعض كتب السری نسبة هذه األبيات إىل الفضل بن العّباس الشاعر املشهور. )شهاب الدين(0)

 .102ص 1، وانظر مستدرك احلاكم ج091ص 1( جممع الزوائد ج4)
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جمّرد اختيار األّمة، ونفوا اشرتاط النّص والعصمة يف األئّمة، ليتّسع لكّل صّحتها فيها عىل 

اخلالفة بال توّجه مالمة وتوّقع خمافة عن الكاّفة، وجعلوا  تصّدي (1)جلف جاّف بنّي الكثافة

ذلك من األصول املطاعة، وأهم مقاالت املتسّمني بأهل السنّة واجلامعة، ال جرم كّل من 

ًا للسلطنة واإليالة مع خّلوه عن العصمة والعدالة، بادر إىل تعظيم علامء جاء بعدهم متقّمص

املتسّمني بأهل السنّة واستاملتهم، ومال إىل تكريم شأهنم وترويج مقالتهم، وقد أبغض علامء 

ة الشيعة احلاكمني بجالفتهم القائلني بعدم صّحة خالفتهم، فقد كان هلذه الفرقة الناجيّ 

سفهاء، وأعداء أشّداء وأغوياء وأقوياء، أولوا السيف والسنان، خصامء عظامء جهالء 

والبغض والشنآن، والزور والبهتان، والبغي والعدوان، والكفر والطغيان، ملا يف قلوهبم من 

البدرّية، التي يتوارثوهنا بالعهود، عداوة ملوالنا أمری  (0)نتائج األحقاد اجلاهليّة، واألضغان

العاملني، إمام الربرة وقاتل الكفرة والفجرة، وألوالده السادة  املؤمنني وويّص رسول رّب 

املعصومني واألئّمة القادة املظلومني، وهلذا كانوا يف أكثر األعصار خمتفني يف زاوية التقيّة، 

 (4)متوّقعني عن ملوك عرصهم نزول البليّة، إىل أن وّفق اهلل تعاىل السلطان الفاضل الفاصل

وجلايتو حممد خدابنده أنار اهلل برهانه خللع قالدة التقليد، وكشف احلق السعيد غياث الدين أ

وهنج الصدق بالتأّمل الصادق والنظر السديد، فنقل أّوالً عن مذهب احلنفي الذي نشأ فيه 

                                                             

، وهي الشاه اجللف: األمحق، وأصله من اجللف»( قال اجلزري يف النهاية يف احلديث )فجائه رجل جلف جاف(: 1)

بِّه األمحق هبام لضعف عقله وقال يف احلديث )من بدا «. املسلوخة التي قرطع رأسها وقوائمها، ويرقال للني أيضًا، جلف، شر

 )املؤّلف(«. بالدال املهملة، أي من سكن بالباديةر غلظ طبعه لقّلة خمالطة الناس، واجلفاء غلظ الطبع»جفا(: 

ر من السوء ويررتّبص به إمكان الفرصة، واجلملة مشریة إىل مضمون بعض األخبار ( األضغان والضغائن: ما يرضم0)

 املروّية يف كتب أصحابنا اإلمامّية رضوان اهلل عليهم من أعامل القوم وإظهارهم أحقاد بدر وحنني. )شهاب الدين(

 ( إيامء إىل متييزه احلّق عن الباطل وترّشفه بالتشّيع. )املصطفوي(4)
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ظهر له من  لـاّم ثّم األرخر، من الصغر إىل مذهب الشافعي الذي كان أقّل شناعة من املذاهب 

مع املوىل نظام الدين عبد امللك املراغي  (1)لبخاري احلنفيمناظرة ولد صدر جهان ا

بطالن كال املذهبني، واطّلع عىل جممل من حقيقة مذهب الشيعة يف البني، حكم  (0)الشافعي

بإحضار علامء اإلماميّة من األمصار، واختار من بينهم ملناظرة األغيار، الشيخ األجّل 

حّجة اخلاّصة عىل العاّمة، لسان املتكّلمني، سلطان املصنّف العاّلمة، تاج أرباب العاممة، 

احلكامء املتأّخرين، جامع املعقول واملنقول، املجتهد يف الفروع واألصول، الذي نطق احلّق 

آية اهلل يف العاملني، مجال احلّق واحلقيقة، احلسن بن  (4)عىل لسانه، والح الصدق من بنانه،

 بالسداد الفطري اجلبّل سديد الدين يوسف بن املطّهر الشيخ املؤّيد يف استنباط احلكم املّّل 

فناظرهم  وألبسه من حلل رمحته وحّّل أفضاله، احلّّل، أحّله اهلل يف جوار النبي وآله 

العاّلمة وأثبت عليهم بالرباهني العقليّة، واحلجج النقليّة، بطالن مذاهبهم العاّمية، وحقيقة 

توا كأهّنم التقموا حجرًا، ثّم  مذهب اإلماميّة، عىل وجه متنّوا أن يكونوا مجادًا أو شجرًا، وهبر

ق وهنج احلأّكد ذلك بتصنيف الكتاب املستطاب، املزيل لإلرتياب، املوسوم بكشف 

                                                             

هـ، شارح الوقاية يف الفقه  152الرشيعة عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الرشيعة احلنفي البخاري، املتوّف ( هو صدر 1)

 احلنفي، ومصنّف كتاب تنقيح األصول يف أصول الفقه وغریمها من الكتب والزبر. )شهاب الدين(

الدين عبد امللك الشافعي املراغي، هو املوىل الفاضل نظام »ترمجة مطّولة قال فيها:  ( ترجم له السّيد املرعيش 0)

نسبة إىل مراغة آذرباجيان، ال مراغة مرص، وكان املرتجم من أعيان عرصه يف الفضل والعلم، ومن أجّلة الشافعّية يف 

عرصه، وله تآليف وتصانيف كثریة، منها التوضيحر تصّدى فيه لرشح كتاب األم للشافعي، مل يتّمه، وكتاب املشيخةر 

وأسانيده، وجرت بينه وبني صدر جهان البخاري احلنفي مناظرات، وكان البخاري شديد العصبية أليب  ذكر فيه طرقه

حنيفة وعىل الشافعي، واملراغي بالعكس، فذكر كّل منهام مثالب إمام اآلخر والفتاوى الغريبة التي تستمّجها الطباع 

 )املصطفوي(«. لسلطان من مذهب الرجلنياملعتدلة من فتيا اإلمامني، وكان هذا الباعث عىل انزجار طبع ا

 ( يف بعض النسخ املخطوطة بيانه بدل بنانه. )شهاب الدين(4)
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الصدق والصواب، فعدل السلطان واألمراء والعساكر، وجّم غفری من العلامء واألكابر، إىل 

األئّمة املعصومني الذين هم  (0)بسوامي أسامي (1)ةالتزام املذهب احلّق، وزّينوا اخلطبة والسكّ 

وكان املعارصون املناظرون للمصنّف العاّلمة خلقًا كثریًا من علامء  وأحّق.باخلالفة أوىل 

 (5)د الكييشأمحد بن حممّ  و (3)عمر الكاتبي القزويني و (4)كاملوىل قطب الدين الشریازي العاّمة

غریهم من املوايل والصدور،  و املذكور، املوىل نظام الدين و (9)ركن الدين املتسيّد املوصّل و

                                                             

( وعندنا يشء من تلك السكك والرضوب، وقد نرقشت أسامء املعصومني مّتصلة بمحيط الدائرة الكائنة عىل السّكة، 1)

 ويف وسطها اسم السلطان خدابنده. )شهاب الدين(

 الصفة إىل موصوفها. )شهاب الدين(( هو من إضافة 0)

( هو الشيخ املحّقق يف الرياضيات واملنطق والفلسفة، قطب الدين حممود بن مسعود بن مصلح الشریازي، من تالميذ املحّقق 4)

. له تصانيف، منها رشح قانون الشيخ الرئيس، 119، وقيل 112رمضان سنة  03، ومن رشكائه يف رصد مراغة، تويف الطويس 

 فن بجنب قرب القايض البيضاوي يف مقربة چرنداب من مقابر بلدة تربيز، وللمرتجم يد طوىل يف الطّب أيضًا. )شهاب الدين(ودر 

، وكان من تالميذ املحّقق ( هو أبو احلسن القزويني املشهور بالكاتبي، العاّلمة يف الرياضيات واملنطق واجلدل والكالم3)

مراغة، له تصانيف، منها الرسالة الشمسيّة يف املنطق، ورشحها العاّلمة قطب الدين الرازي من ، ومن رشكائه يف رصد الطويس

أصحابنا، وهو الرشح الدائر السائر بني املحّصلني الكرام، ويعرّب عن هذا الرشح بالقطبيّة ليمتاز عن رشح املحّقق التفتازاين الذي 

 . )شهاب الدين(915ي كتاب حكمة العني، وكم له من رشوح. تويف املرتجم سنة يعرّب عنه بالسعدّية، ثّم من أشهر تصانيف الكاتب

( نسبة إىل كيش، من اجلزائر الواقعة يف خليج فارس، وكان الرجل من نوابّ عرصه، وله حاشية عىل الشفاء وغریه. ويف 5)

ّحدة بعد الكاف ثم السني املهملة، ويف هو أمحد بن حممد الكبيس بالباء املو بعض املجاميع أّن املناظر ملوالنا العالمة 

نسخة من اإلحقاق أمحد بن حممد الكشني بالشني املعجمة بعد الكاف ثّم النون، وكلٌّ نسبًة إىل مكان فالكييش كام ذكرناه، 

مرص، والظاهر أّنه الصحيح املراد هنا نسبة إىل تلك اجلزيرة، والكبيس نسبة إىل حمّل باليمن، وآخر يف الشام، وآخر يف 

والكشني نسبة إىل كشن حملٌّ بام وراء النهر قريب من بلدة كش التي هي من أعامل سمرقند، ومنهـ]ـا[ شيخنا الكيّش 

الرجايل الشهری الذي مّن بتأليفه علينا، وكتابه املعروف باملختار من رجال الكيّش من أّمهات كتب الرجال التي عليها 

ي كرش بضم الكاف، وإليه ترنسب مجاعة، فال تغفل. )شهاب الدين(التعويل واالعتامد، ثم إّن بام وراء  مِّ  النهر بلد آخر سر

( هو ركن الدين احلسيني العبيديل األعرجي، من ذرّية نقباء املوصل العبيدليني، وكان ذا فضل وقرحية، له تصانيف 9)

بنده، وصار يف علامء دولته السنّية، وجرت وتآليف، وكان يدّرس يف بغداد مّدة، ويف املوصل، ثّم اتصل بالسلطان شاه خدا
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 حومل يتعّرض هؤالء األفاضل األنجاب لذلك الكتاب املستطاب، مع اشتامله عىل قد

أسالفهم وأجّلتهم، ونقض ما اعتمدوا عليه من أدّلتهم، حذرًا عن ظهور زيادة جلاجهم 

 احتجاجهم.ار وإعوجاجهم، وحياًء عن اّطالع الناقدين عىل قصور عي

وصل ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه إىل نظر الفضول السفيه، املعدود يف  لـاّم ثّم 

خلع  (1)خفافيش ظلمة العمى وخوافيه، فضل بن روزهبان الذي خيرج فضلته من فيهر

بحياء إمامه قتيل الدار، فطوى الكشح عن احلياء، وهنى النفس  (4)ومل يتأّس  (0)العذار،

عن الوقاء، واستهدف نفسه لسهام املالم، بجسارته وجرأته عىل املصنّف العاّلمة 

اإلمام، وتزييف كالمه بالشتم وركيك الكالم، كأّنه قد نزل عليه نزول الضيف عىل 

إلكرام، وكأّنه أشار املولوي أقوام لئام، فعاملوه بغری ما يليق به من اإلجالل وا

 (3)األولوي إىل مثل هذا اخلّفاش املحروم عن رؤية األنوار، املرجوم الظامل املظلوم

املحبوس يف ظالم اجلهل االستكبار، يف مقابلته لنرّی براهني العاّلمة الذي كان يف عامل 

 العلوم كالشمس يف نصف النهار، بقوله يف املثنوي املعنوي:

                                                                                                                                               

بينه وبني موالنا العالمة مناظرات، وكانت الغلبة للعاّلمة، والرجل كان من املتعّصبني يف املذهب، وله حاشية عىل الكّشاف. 

الشریازي احلسني ثّم ليرعلم أّنه غری السّيد ركن الدين اجلرجاين نزيل املوصل، فإّنه كان شيعّيًا، وغری السّيد ركن الدين 

 احلنفي صاحب رسالة املنطق، وغری السيّد ركن الدين البغدادي نزيل املوصل احلنبّل املذهب، فال تغفل. )شهاب الدين(

عىل ذلك ارتكاب ابن روزهبان أسوء من ذلك  ( وكان احلرّي ترك هذه التعبریات، ولكّن الذي محل القايض 1)

 املشتهر يف اآلفاقر كام تردين تدان، ال هَتتك فترهتك. )شهاب الدين( بالنسبة إىل موالنا العاّلمة 

 ( خلع عذاره وهو خليع العذار، أي اّتبع هواه واهنمك يف الغي، وصار يقول ويفعل وما يبايل، كالّدابة بال رسن. )شهاب الدين(0)

 ( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: يتأّسن. )املصطفوي(4)

 ( الظامل لنفسه ولغریه واملظلوم بإغواء غریه إّياه وغلبة جهله. )شهاب الدين(3)
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 بــود خفــاش تــر ماز مهــه حمــرو

 خـورد زخـم مصـافش در توانـد نه

 خــويش گــری بحــد گــریی دشــمنی

ــد ــتيزه كن ــو اس ــزم چ ــا قل ــره ب  قط

ــاب ــد عت ــن ب ــاب اي ــدو آفت ــا ع  ب

 

ــــود  كــــه عــــدو آفتــــاب فــــاش ب

 نـــه بنفـــرين تانـــدش مهجـــور كـــرد

 تــا بــود کكــن كــه گردانــی اســـری

 كنــد ابلهســت او ريــش خــود بــر مــی

 آفتـــــــاب آفتـــــــاب عـــــــدو ای

 

من لسان حال ذلك العلم العاّلمة، إىل هذا اجلاهل اجلالب عىل نفسه وكأيّن أسمع 

 املالمة، السالب للعافية والسالمة )شعر(:

 ای مگــس عرصــهم ســيمرغ نــه جوالنگــه توســت

 داریمــی مــا زمحــت و بــریعــرض خــود مــی
 

هيهات هيهات، أين هو من املبارزة مع فرسان الكالم، واملعارضة مع البدر التامم، 

أين الثرّيا من الثرى، والنعامة من الكرى، أطرق كرى، أطرق كرى، إّن النعامة يف 

القرى، فهو فيام قرن به كالم املصنّف من النقض والقدح، وذّيل من الرشح املقصور 

لمة بالنور، وعّقب نغم الزبور بدوّي الزنبور، أو قابل عىل الكلم واجلرح، قد قرن الظ

ل، ودفع الآلشوهاء بحسناء، ونظر إىل حوراء بعني عوراء، بل نظم خرزة يف سلك 

عن مجال املصنّف عني الكامل، ولعّله جعل هذا النقض واإلبرام، واجلرح واإليالم، 

طلوع صبح السلطنة  انتقامًا ملا جرى عىل أصحابه يف إصفهان من القتل العام عند

العلّية، وظهور نرّی الدولة املؤّيدة الصفوّية املوسوّية، أنار اهلل براهينهم اجللّية، فاستوىل 

عليه احلقد النايش عن مصيبة األهل واألصحاب، وعاق عني بصریته عن رؤية احلّق 

 والصواب، حتّى نظر يف شاميل كالم املصنّف بعني غری صحيحة، وارتاب يف مقّدمات

 حّقة رصحية، كام قيل:
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 إذا مل تكــــن للمــــرء عــــنيت صــــحيحة

ــبحر مســفرت  ــاب والص ــرَو أن يرت ــال غ  ف
 

وها أنا بتوفيق اهلل تعاىل أنّبه عىل بطالن ما أورده عىل املصنّف العاّلمة من القدح 

واملالمة، وأبنّي أّنه من اجلهل يف بحر عميق، وبدوام احلريق حقيق، وأّن شبهاته 

الطاغوت، وأدّلته أوهن من بيت العنكبوت  عىل حقيّة اجلبت وأضعف من احتجاجه 

ًا، ًا واستكبارًا أو علوّ بًا وغلوّ ح أّنه فيام أتى به تعّص وأوّض  (1)وتأويالت مالحدة أملوت،

تّخذ عدوًا، ويرلعن آصاالً وغدّوًا، ولعمري إّن قصور باعه وكساد متاعه  جديرت بأن ير

حقايق هذا املذهب الرشيف، فلم يكن لنا حاجة غری خاٍف عىل من له أدنى مناسبة ب

صار ذلك الرشح املنحرف عن  لـاّم إىل تلّقي رشحه الكثيف بالرد والتزّييف، لكن 

النهج، املثری للرهج، غبارًا عىل مرايا صفحات الكتاب، ومزايا خطابه املستطاب، 

الفرض،  وأورثت التباس احلق عىل ذهن القارص املرتاب، رأيت إزالة ذلك عّّل من

وحّرمت عىل جنبي القرار عىل األرض، حتّى أزلت بتوفيقه سبحانه ذلك الغبار 

وأوضحت هنج احلّق كضوء النهار، فأفضحت الشارح اجلارح الذي آل إىل شفا 

جرف هار، وبال يف بئر زمزم لالشتهار، وأفصحت عاّم وقع له من اخلبط والعوار، 

د له خوار، وسّميت ما جّهزته لنرصة جند يف تقليد كّل عجل جس (0)وعار نصبه ونصبه

                                                             

( وهم فرقة من اإلسامعيلّية، تآمروا مّدة يف حصن أملوت، وهي من أعامل قزوين والديلم وتوابعهام، وهلم أقاصيص 1)

اجع الباحث إىل روضة الصفا وحبيب السری وامللو ك واإلسامعيلية وسریة احلسن الصباح. وأخبار ذكرها املؤّرخونر فلریر

 )شهاب الدين(

وتقديم غریه عليه، كذا ذكره ابن حجر يف مقدمة  بغض عّل  –بفتح النون وسكون الصاد املهملة  –( النصب 0)

 هو التعب والكلفة واملشّقة. )املؤّلف( –بفتح النون والصاد  –رشح صحيح البخاري، وغریه يف غریه، والنصب 
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احلّق من اجليوش اهلواطل وأحرزته جلهاد حزب الباطل، من كّل نصل قاتل ودرع 

، مناديًا عىل أولياء الشارح الذين مرقوا عن «إحقاق احلق وإزهاق الباطل» ماطل، بـ

الدين مروقًا، ومألوا من تعّصب الباطل عصبًا وعروقًا، فاّّتذوا خفض النصب 

ألنفسهم علوًا وشهوقًا، وقد جاء احلّق وزهق الباطل، إّن الباطل كان زهوقًا، حامدًا 

اًل: احلمد هلل الذي نرص عنان العزيمة ثانيًا، قائ هلل تعاىل ثانيًا، وللصالة عىل النبي 

عبده، وأعّز جنده، وهزم األحزاب وحده، والصالة عىل من ال نبي بعده، وآله 

 املعصومني الذين أنجز اهلل فيهم وعده، وصّب عىل أعدائهم برقه ورعده.

ضّمن الشارح اجلارح الناصب خفضه اهلل تعاىل خطبة رشحه اإلشارة إىل  لـاّم ثّم 

سّمني بأهل السنّة واجلامعة وبطالن مذهب غریهمر رأينا حقّية مذهب أصحابه املت

مع  فنقول، إّنه افتتح عىل شاكلة احلامدين الشاكرين (1)صال بقلها،واستئتقديم نقلها، 

 ظهور كفرانه وكونه من املاكرين، فقال:

احلمــد هلل املتعــّزز بالكربيــاء والرفعــة واملناعــة، املتفــّرد بإبــداع الكــون يف أكمــل »

أهـل الرباعـة،  (2)ل بداعة، املـتكّلم بكـالٍم أبكـم كـّل منطيـق مـن قـرومنظام وأمج

آخــرًا يف حجــر العجــز وإن بــذلوا الوســع واالســتطاعة، أمحــده عــىل  (3)فــانخزلوا

ما تفّضل بمـنح كـرائم األجـور عـىل أهـل الطاعـة، وفّضـل عـىل فـرق اإلسـالم 

الفرقــة الناجّيــة مــن أهــل الســنّة واجلامعــة، حّتــى كشــف نقــاب اإلرتيــاب عــن 

وجوه مناقبهم صـاحب املقـام املحمـود والعظمـى مـن الشـفاعة بقولـه صـىل اهلل 

ــى تقــوم  ــي، ال يرّضــهم مــن خــذهلم حّت ــةت مــن أّمت ــزال طائف ــه وســلم: ال ي علي

                                                             

 إىل املثل العريب الذي يررضب يف من غلب عىل خصمة واستأصله بالكلّية. )شهاب الدين(( إشارة 1)

 بمعنى السّيد العظيم. )شهاب الدين( -بفتح القاف وسكون الراء  -( القروم: مجع القرم 0)

 ( االنخزال: االنعزال واالنقطاع. )شهاب الدين(4)
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صــىّل اهلل عليــه وســّلم وبــارك عـىل ســّيدنا ونبّينــا حمّمــد الــذي فــرض  (1)السـاعة،

اهلل عىل كاّفة النـاس اّتباعـه، وجعـل شـيعة احلـّق وأئّمـة اهلـدى أشـياعه، وهـدى 

ــ ــه، ث ــج احلــّق وإيضــاح كشــف الصــدق أتباع ــاد هن ــة إىل انتق ّم الســالم والتحّي

ــود  ــدة واجل ــاب النج ــحبه أرب ــرام ص ــه وك ــل بيت ــه وأه ــىل عرتت ــوان ع والرض

والشجاعة، الـذين جعـل اهلل مـواالهتم يف سـوق اآلخـرة خـری البضـاعة، مـا دام 

 .ذّب الباطل عن حريم احلّق أفضل عمل وخری صناعة

حني تراكم األهواء الباطلة،  (2)أّما بعد، فإّن اهلل تعاىل بعث نبيّه حمّمدًا صىّل اهلل عليه وسلم

ليل الضالل، يعبدون األوثان  (3)وتصادم اآلراء العاطلة، والناس هائمون يف معتكر حندس

وخيّرون لألذقان سّجدًا عندها بالغدو واآلصال، ال يعرفون ملّة وال هيتدون إىل نحلة، وال سری 

وهداهم بإيضاح احلّق إىل  (4)مللّة العوجاء،هلم إىل مراتع احلّق وال رحلة، فأقام اهلل تعاىل برسوله ا

وأعلم آثارها وأّسس قواعد الدين، عىل رغم من الكفرة  فأوضح للملّة منارها (5)السنن املتناء،

املاردين، هم الذين أبوا إاّل اإلقامة عىل الكفر والبوار، وإن هداهم إىل سبيل النجاح، فام أذعنوا 

                                                             

عن عبيد اهلل بن موسى، عن اسامعيل، عن »البخاري يف كتاب االعتصام: ( رواه يف جممع الزوائد، ويقرب منه ما رواه 1)

قيس، عن املغریة بن شعبة، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، قال: ال يزال طائفة من أّمتي ظاهرين حّتى يأتيهم أمر اهلل 

 )شهاب الدين(«. وهم ظاهرون

اء عليه وقّيدوا أنفسهم بعدم إحلاق اآلل بعد اسم النبي، مع أّنه هنى عن الصالة البرت ( تعسًا لقوٍم رووا عن النبي 0)

 أهّنم فّّسوا البرتاء بعدم ذكر اآلل بعده، والبرتاء فعالء من البرت، بمعنى قطع اآلخر والذيل. )شهاب الدين(

م ليل الضالل يف وقت الظال ( املعتكر: حمّل االحتكار وهو الظالم. احلندس: الظلمة، واملراد أّن اهلل بعث نبّيه 4)

 وشّدة ظلمته. )ابن روزهبان(

( املراد بإقامة املّلة، إرجاعها بعد االعوجاج إىل االستقامة، واملراد باملّلة، مّلة إبراهيم حيث غرّیها العرب، فأقامها 3)

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. )ابن روزهبان(

 لغّراء. )املصطفوي(( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: ا5)
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سلم لنرصة الدين، والرماح، فندب صىّل اهلل عليه للحّق إاّل بعد رضب القواضب وطعن 

وإعانة احلّق عصبة من صحبه الصادقني، فانتدبوا ونرصوا ونصحوا وأوذوا يف سبيل اهلل ثّم 

هاجروا واغرتبوا، هم كانوا لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الكرش والعيبة، حني كّذبه عتبة 

به وريض عنهم وتاب عليهم، وجعل مناط أمور الدين وشيبة، فأثنى اهلل تعاىل عليهم يف جميد كتا

بعد القرون املتطاولة، والدول املتداولة، يلعنوهنم ويشتموهنم  مرجوعة إليهم، ثّم وثب فرقةت 

ويسبّوهنم، ولكّل قبيح ينسبوهنم، فويلت هلذه الفئة الباغية التي يسخطون العصبة الرضيّة، 

 مكروه.شاهت الوجوه، ونالت كّل  يّةرالرميمرقون من الدين كام يمرق السهم من 

ثّم إّن زماننا قد أبدى من الغرائب ما لو رآه حمتلم يف رؤياه لطار من وكر اجلفن نومه، 

ولو شاهده يقظان يف يومه العتكر من ظالم اهلموم بومه، وکّا شاع فيه أّن فئة من 

العباد، فاضّطرين أصحاب البدعة استولوا عىل البالد، وأشاعوا الرفض واالبتداع بني 

حوادث الزمان إىل املهاجرة عن األوطان، وإيثار االغرتاب وتوديع األحّبة واخلاّلن، 

عازمًا عىل أن  (2)حتّى حططت الرحل بقاسان (1)وأزمعت الشخوص من وطني إصفهان،

ال يأخذ جفني الغرار، وال يضاجعني األرض بقرار، حتى أستوكر مربعًا من مرابع 

معني فيه الزمان صيت هؤالء اللئام، وأستوطن مدينًة أّّتذها دار اإلسالم، مل يس

هجريت ومستقّر رحلتي، تكون فيها السنّة واجلامعة فاشية، ومل يكن فيها يشء من البدعة 

                                                             

نج 1) م من هذه العبارة، وإّنام كان متوطنًا هبا، وهو من أهل خر توهق بضم  –( ليس ابن روزهبان إصفهاين األصل كام ير

 ، من أعامل شریاز. )املصطفوي(–اخلاء 

ب ( قاسان معّرب كاشان، مدينة بام وراء النهر، وليست هي كاشان البلدة املعروفة بني قم وإصفهان، 0) والتي قد ترعرق

كر، واملراد بقاسان هنا هو املحّل األول، أي املدينة التي بام وراء النهر،  بقاشان، وقاسان أيضًا قرية بنواحي إصفهان كام ذر

 كذا أفاد السّيد املرعيش. )املصطفوي(
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الرصني، وأعبد ريّب حتّى يأتيني اليقني، فإّن  واإلحلاد ناشّية، وأمتّسك بسنّة النبي 

رسول اهلل صىل اهلل  قالطريق رشيد وأمر سديد، وقد  التمّسك بالسنّة عند فساد األّمة

 (1)عليه وسلم: من متّسك بسنّتي عند فساد أّمتي فله أجر مائة شهيد.

فلاّم استقّر ركايب بمدينة قاسان، اتّفق يل مطالعة كتاب من مؤّلفات املوىل الفاضل مجال 

احلّق وكشف الصدق، قد أّلفه يف الدين بن املطّهر احلّّل غفر اهلل ذنوبه، قد ساّمه بكتاب هنج 

أّيام دولة السلطان غياث الدين أوجلايتو حمّمد خدابنده، وذكر أّنه صنّفه بإشارته، وقد كان 

ذاك الزمان أوان فشو البدعة ونبّ نابغة الفرقة املوسومة باإلماميّة من فرق الشيعة، فإّن عاّمة 

عىل دين ملوكهم، إاّل الذين  الناس يأخذون املذاهب من السالطني وسلوكهم، والناس

آمنوا وعملوا الصاحلات وقليلت ما هم، وقد ذكر يف مفتتح ذلك الكتاب أّنه حاول بتأليفه 

إظهار احلق وبيان خطأ الفرقة الناجيّة من أهل السنّة واجلامعة، لئاّل يقّلدهم املسلمون ولئاّل 

أجور  (2)ا إقامة مراسم الدين وحوزيقتدوا هبم، فإّن االقتداء هبم ضاللة، وذكر أّنه أراد هبذ

اآلخرة واقتناء ثواب الذين يبيّنون احلّق وال يكتمونه، ومع ذلك فإّن جّل كتابه مشتملت عىل 

اخللفاء الراشدين، واألئّمة املرضيني، وذكر مثالب العلامء املجتهدين، فهو يف هذا  مطاعن

أّن اجلاّمل سأل مجالً: من أين ّترج؟ كام ذكر بعض الظرفاء عىل ما يضعونه عىل ألسنة البهائم 

 (3)قال اجلمل: من احلاّمم. قال: صدقت، ظاهر من رجلك النظيف وخّفك اللطيف.

                                                             

 لدين(( اخلرب مرمي بالوضع، فراجع الكتب املعّدة هلذا الشأن ككتاب املوضوعات للسبكي. )شهاب ا1)

 ( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: حرز. )املصطفوي(0)

 ( هذا مقتبس من هذين البيتني من املثنوي:4)

ــــی ــــه ه ــــرت را ك ــــيد اش ــــی درس  آن يك

ـــــو ـــــوی ت ـــــرم ك ـــــام گ ـــــت از مح  گف
 

ـــــی ـــــیاز كجـــــا م ـــــال د ـــــی ای اقب  آي

 گفــــت خــــود ديداســــت در زانــــوی تــــو
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فنقول: نعم، ظاهر عىل ابن املطّهر أّنه من دنس الباطل ودرن التعّصب مطّهر، وهو 

الضغائن، فنعوذ باهلل من تلبيس  (1)خائض يف مزابل املطاعن وغريق يف حشوش

إبليس، وتدليس ذلك اخلسيس، كيف سّول له وأمىل له، وكثر يف إفشاء الباطل عىل 

رغم احلق إمالئه، ومن الغرايب أّن ذلك الرجل وأمثاله ينسبون مذهبهم إىل األئمة 

االثني عرش رضوان اهلل عليهم أمجعني، وهم صدور إيوان االصطفاء، وبدور سامء 

 (3)هواطل النعم، وليوث غياض البسالة، (2)تباء، ومفاتيح أبواب الكرم، وجماديحاالج

وخّزان نقود الرجاحة واألعالم  ،وغيوث رياض اإليالة، وسّباق مضامری السامحة

الشوامخ يف اإلرشاد واهلداية، واجلبال الرواسخ يف الفهم والدراية، وهم كام قلت 

 (4)فيهم )شعر(:

ـــن أوال ـــاطس م ـــةشـــّم املع  د فاطم

ــاً  ــدى كرم ــاقوا العــرانني يف نرشــ الن  ف

ــت ــروح إذ رجف ــداة ال ــاهم يف غ  تلّق

 مثــل الليــوث إىل األهــوال ســارعةت 

ـــاً   بنـــو عـــّّل ويّص املصـــطفى حقق
 

 علــوا روايس طــود العــّز والرشــف

 بســمح كــٍف خــال مــن هجنــة الّســف

ــف ــة التل ــن رهب ــائهم م ــاف أكّف  أكت

ــلف ــياًل إىل الص ــنفس ال م ــة ال  محاس

ــن أرشف الســلفأخــالق  ــوا م  صــدٍق نم
 

                                                             

 املزبل، والضغائن مجع الضغينة، وهي بالفارسية: كينه. )ابن روزهبان(( احلشوش: مجع احلش، وهو 1)

 ( املجاديح: مجع املجداح، وهو السحاب املاطر. )ابن روزهبان(0)

 ( الغياض: مجع الغيض، والبسالة الشجاعة. )ابن روزهبان(4)

 املحّجة، فإّن أخذ الفرقة االثني عرشّية احلمد هلل الذي أظهر احلّجة وبنّي »( ها هنا تعليقة غری معلوم صاحبها، ونّصها: 3)

عن هؤالء األئّمة األخيار معلوم وظاهر لكّل خبری، ظهور الشمس يف رابعة النهار، واعرتاف الناصب عىل حقّيتهم دليل 

كون يرظنُّ »، واحتمل السّيد املرعيش كوهنا للشيخ مفيد الدين الشریازي، بقوله: «واضح، وأخذ الشيعة عنهم بنّيت والئح

 )املصطفوي(«. هذه التعليقة من العاّلمة الشيخ مفيد الدين الشریازي، األديب األريب املتخّلص بداور
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وهؤالء األئّمة العظام كانوا يثنون عىل الصحابة الكرام اخللفاء الراشدين ريض اهلل 

اإلربّل رمحه  عنهم بام هم أهله من ذكر املناقب واملزايا، وقد ذكر الشيخ عّل بن عيسى  

عىل أّن عّّل بن  ، واّتفق مجيع اإلمامّيةيف كتاب كشف الغّمة يف معرفة األئّمة اهلل تعاىل

األوحدي النحرير من مجلة علامئهم، ال يرشقُّ غباره وال يبتدر  من عظامئهم، و عيسى  

وما ذكره هو يف الكتاب املذكور نقلت عن كتب  (1)آثاره، وهو املعتمد املأمون يف النقل،

 أّن اإلمام أبا جعفر حمّمدًا الباقر صلوات اهلل (2)الشيعة ال عن كتب علامء السنّة،

ئل عن حلّية السيف، هل جيوز؟ فقال: نعم، جيوزر قد حىّل أبو بكر  وسالمه عليه سر

الصّديق سيفه بالفّضة، قال الراوي: فقال السائل: أتقول هكذا؟! فوثب اإلمام من 

يا مكانه، وقال: نعم، الصّديق، فمن مل يقل له الصّديق، فال صّدقه اهلل يف الدن

 ّمة، وهو كتاب مشهور معتمد عند اإلمامّية.هذه عبارة كشف الغ (3)واآلخرة،

وذركر أيضًا يف الكتاب املذكور أّن اإلمام جعفر بن حمّمد الصادق قال: ولدين أبو 

بكر الصّديق مّرتني، وذلك ألّن أّم اإلمام جعفر كانت أّم فروة بنت القاسم بن حمّمد 

 (4)أيب بكر.بن أيب بكر الصّديق، وكذا كانت إحدى جّداته األخرى من أوالد 

وذكر اإلمام احلاكم أبو عبد اهلل النيسابوري، املحّدث الكبری واحلافظ املتقن  

                                                             

( نعم، وإن كان اإلربّل من أجّلة أصحابنا، ولكنّه نقل الكالم املذكور يف املتن عن كتاب صفة الصفوة البن اجلوزي، 1)

يل أن عّدة من علامء القوم ضّعفوه بالوضع والتدليس يف متون والرجل معروف بالتسنن والتحامل يف حق الشيعة، وببا

 األحاديث وأسانيدها. )شهاب الدين(

( قد كذب وافرتى، فلعنة اهلل عىل الكاذبني، وقد رّصح اإلربّل يف مقّدمة كتابه املذكور بنقله عن كتب املخالفني ال عن 0)

 ي(كتبنا، كام سيأيت نقل نّص عبارته من املؤّلف. )املصطفو

 .0ص 0( كشف الغمة ج4)

 .0ص 0( كشف الغمة ج3)
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الفاضل النحرير يف كتاب معرفة علوم احلديث، بإسناده عن اإلمام أيب عبد اهلل جعفر 

بن حمّمد الصادق عليه وعىل آبائه السالم أّنه قال: أبو بكر الصّديق جّدي، وهل يسبُّ 

 ؟! ال قّدمني اهلل إن ال أقّدمه، انتهى.أحدت آبائه

وقد اشتهر بني املحّدثني والعلامء أّن احلاكم أبا عبد اهلل املذكور كان مائاًل إىل 

كيف جيوز هلم ذكر املطاعن لذلك اإلمام احلكيم الرشيد، وقد  (1)التشّيع، فمن عجبي

ناقب، ومع هذا ذكر األئمة الذين يّدعون االقتداء هبم يف مناقبهم أمثال هذه امل

يزعمون أهّنم هلم مقتدون وبآثارهم مهتدون، نسأل اهلل العصمة عن التعّصب، فإّنه 

 ساء الطريق وبئس الرفيق.

نظرت يف ذلك الكتاب املوسوم بنهج احلّق وكشف الصدق، رأيت أّن  لـاّم  ثّم إيّن 

صاحبه عدل عن هنج احلّق وبالّ يف اإلنكار عىل أهل السنّة حتى ذكر أهّنم 

كالسوفسطائّية، ينكرون املحسوسات واألّوليّات، فال جيوز االقتداء هبم، ووضع يف 

ه ومن املسائل هذا مسائل ذكرها من علم أصول الدين ومن علم أصول الفق

الفقهّية، وطعن عىل األئّمة األربعة بمخالفتهم نّص الكتاب، وبالّ يف هذا أقىص 

املبالغة، ومل يبلغني أّن أحدًا من علامء السنّة رّد عليه كالمه ومطاعنه يف كتاٍب وضعه 

أحدمها عدم االعتناء بكالمه  لوجهنيرلذلك، وذلك اإلعراض حيتمل أن يكون 

ّن أكثره ظاهرت عليه أثر املكابرة والتعّصب، وقد ذكر ما ذكر يف كالٍم وكالم أمثاله أل

 (2)بالّ يف الركاكة عىل شاكلة كالم املتعّربة من عوام حّلة وبغداد، وشني الرطانة

                                                             

 وأمثاهلام بدل ما يف املتن لكان أوىل. )شهاب الدين(« فماّم يعجبني»أو « فمن العجب»( لو عرّب بلفظة 1)

 ( إمالة كالم العرب إىل طريق العجم. )ابن روزهبان(0)
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تلوح من خمايله كرطانات جهلة أهل السواد كام سرتاه واضحًا،  (2)العوراء، (1)وهجنة

ه الثاين: أن تتبّع ذلك الكالم وتكراره وإشاعته غری خفيٍّ عىل أهل الفطانات. والوج

کّا ينجّر إىل اتساع اخلرق وتشهری ما حّقه اإلعراض عنه، ومل تكن داعّية دينية تدعو 

ومن عادة أجّلة علامء الدين ريض اهلل  (4)إىل ذلك الرد لسالمة الزمان عن آفة البدعة،

ال يصبغون باملداد ثياب  (4)ين،عنهم أهّنم ال خيوضون يف التصانيف إاّل لرضورة الد

 .، إاّل لقصارة الدنس الواقع عىل جيوب حلل اإلسالماألقالم

ــا اّطلعــت عــىل مضــامني ذلــك الكتــاب، وتأّملــت فــيام ســنح يف الزمــان مــن  وملّ

ظهــور بدعــة فرقــة اإلمامّيــة وعلــّوهم يف الــبالد حتــى قصــدوا حمــو آثــار كتــب 

ــا وحتر ــل متزيقه ــا ب ــلها وّتريقه ــنّة وغس ــاد الس ــأّن فس ــّدثتني نفيســ ب ــا، ح يقه

                                                             

جنة، بضم اهلاء، ما يعيب الكالم. )شهاب الدين(1)  ( هر

دعّي هنا األدب، وجتاُس وافرتى، وهذه شهادات علامء القوم كابن حجر العسقالين وغریه يف فضل العاّلمة ( أساء ال0)

وجاللته ومقامه العلمّي الشامخ مبثوثة يف كتب الرتاجم، ودونكم كتب العاّلمة، وهي موجودة منترشة، فليرنظر فيها 

 (بعني اإلنصاف، ولنجعل لعنة اهلل عىل الكاذبني. )املصطفوي

 ( هنا تعليقتان:4)

  نِّف بحكم السلطان أوجلايتو، وهو كان شيعيًا، فكيف تقول أن ترك اجلواب ال يرقال ذكرت أن ذلك الكتاب صر

بسالمة الزمان عن البدعة؟ ألّنا نقول: مل يمتد زمان ثبات السلطان عىل التشّيع، ورجع بعد زماٍن يسری من تشّيعه، فسلم 

 يتوّجه إىل رّده أحدت من العلامء. )ابن روزهبان(الزمان من البدعة، ومل 

  أقول: فيا للعجب من هذا الناصب، كيف يأيت بأكاذيب ومفرتيات! وكيف يتعامى عن ما يف كتب التواريخ من أّن

يف قربه مشهورة مأثورة.  السلطان مات شيعيًا، ومىض إىل رمحة اهلل، ووصّيته بجعل تربة احلسني وأسامء األئّمة 

 الدين( )شهاب

( ذكر السّيد املرعيش يف هذا املوضع أسامء لبعض الكتب عديمة اجلدوى التي كتبها مشاهری علامء العاّمة العمياء کّا 3)

يرضحك الثكىل، فمنها تنوير العلك يف تعيني تكاليف اجلن وامللك، وآكام املرجان يف أحكام اجلان، وإزاحة الشبهات عن 

 تركنا إثبات التعليقة لطوهلا نسبيًا. )املصطفوي( أحكام اجلنّيات، وغریها، وقد
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ــذا  ــهری ه ــذا يف تش ــد ه ــالغون بع ــالل يب ــة الض ــّر إىل أّن أئّم ــام ينج ــان رّب الزم

الكتــاب، ورّبــام جيعلونــه مســتندًا ملــذهبهم الفاســد، وحيّصــلون مــن قــدح أهــل 

الســنّة بــذلك الكتــاب جــّل املقاصــد، ويظهــرون عــىل النــاس مــا ضــّمن ذلــك 

ــعف آراء  ــن ض ــاب م ــك الكت ــل ذل ــنّة الرج ــل الس ــن أه ــاعرة م ــة األش األئّم

واجلامعــة، ويصــّححون عــىل العــوام واجلهلــة أهّنــم كالسوفســطائّية، فــال يصــّح 

لـوهن قواعـد السـنّة، فهنالـك حتـّتم عـّّل  االقتداء هبـم، ورّبـام يصـری هـذا سـبباً 

ورأيــت املفــروض عــّّل أن أنتقــد كــالم ذلــك الرجــل يف ذلــك الكتــاب، وأرقابــل 

حلقيقـة تلـك  (1)يف كّل مسألة مـن العلـوم الثالثـة املـذكورة فيـه مـا يكـون حتقيقـاً 

املسـألة، وأبــنّي فيــه حقّيــة مــذهب أهــل الســنّة واجلامعــة يف تلــك املســألة، أو أرّد 

ه مــا يكـون بــاطاًل، وعـن حليــة احلـّق الرصــيح عـاطاًل، عــىل وجـه احلقيقــة عليـ

ــاف ــر واإلنص ــد أردت أّوالً أن أذك ــاف، وق ــب واالعتس ــة التعّص ــن جه ، ال ع

حاصل كالمـه يف كـّل مسـألة بعبـارة مـوجزة خاليـة عـن التطويـل املمـّل الفـارغ 

ــ ــذهب إىل أباطيل ــه، وال ي ــذه وفهم ــالع أخ ــىل املط ــهل ع ــن اجلــدوى، وليس ه ع

ــوجهنير  ــة ل ــه الركيك ــه وبعبارات ــه بعين ــر كالم ــدايل أن أذك ــّم ب ــه وومهــه، ث ذهن

ــض  ــك بع ــام يتمّس ــنّة، ورّب ــامء الس ــأمتنون عل ــة ال ي ــة املبتدع ــدمها أّن الفرق أح

أصــحاب التعّصــب بــأّن املــذكور لــيس كــالم ابــن املطّهــر، ليــدفع هبــذا اإللــزام 

عباراتــه ظــاهرة، عنــه، والثــاين أّن آثــار التعّصــب والغــرض يف تطــويالت 

فأردت نقل كالمه بعينـه ليظهـر عـىل أربـاب الفطنـة أّنـه كـان مـن املتعّصـبني، ال 

من قاصـدي حتقيـق مسـائل الـدين، وهـذان الوجهـان حـداين إىل ذكـر كالمـه يف 

                                                             

( ولعمري، الرجل الناصب قد أورد بدل التحقيقات العلمّية واألفكار الدقيقة يف أكثر املوارد السّب والشتم واللوم، 1)

 يبغض بذيء قال: إّن اهلل وقّل نظریه بني مؤّلفيهم يف بذاءة اللسان، مع ما رووا بأسانيدهم الصحيحة لدهيم من أّنه 

 اللسان. )شهاب الدين(
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ــّل  ــكورًا وعم ــعيي مش ــل س ــأل أن جيع ــاىل أس ــه، واهلل تع ــاب بعين ــك الكت ذل

ــاً  ــد هبــذا حتقيق ــربورًا، وأن يزي ــي،  لوجهــه خالصــًا م ــًا يف يقين ــي ورجحان يف دين

ــن  ــب ع ــوّفقني للتجنّ ــوازيني، وأن ي ــاب م ــد احلس ــة عن ــوم القيام ــه ي ــل ب ويثق

ــده  ــق وبي ــه ويل التوفي ــأّدب، إّن ــار احلــّق أحســن الت ــأّدب يف إظه التعّصــب، والت

أزّمــة التحقيــق، وهــا أنــا أرشع يف املقصــود متــوكاًل عــىل اهلل الــودود، وأريــد أن 

بكتـاب إبطـال هنـج الباطـل وإمهـال كشـف  –إن شـاء اهلل  –أسـّميه بعـد اإلمتـام 

 .، انتهت اخلطبة«العاطل

: ال خيفى أّن الفقرة األوىل والثانية ال مناسبة هلام بام هو مقصوده األصّل مع وأقول

ما يظهر من سوق كالمه وحواشيه عىل بعض الفقرات من شّدة اهتاممه برعاية ذلك، 

كتب التفسری واملعاين ونحومها من العلوم، وما ذكره يف والثالثة والرابعة إّنام يناسب 

الفقرة الرابعة مشریًا إىل أّن األجر والثواب فضل من اهلل تعاىل ال أّنه جيب عليه كام 

ذهب إليه أهل العدل من اإلمامّية واملعتزلة مدخولت بأّن العدلّية يف احلقيقة قائلون بأّن 

منه وإحسان، والنزاع لفظي، كيف وهم قائلون كّل ما يصل من اهلل إىل عباده تفّضل 

بأّن أصول النعم من خلق احلي وخلق حياته وخلق شهوته ومتّكنه من املشتهى وإكامل 

العقل الذي يميّز به بني احلسن والقبيح كّلها تفّضل مه تعاىل سابقة عىل استحقاق 

يا مبتدئاً » :العبد، فالفروع أوىل بذلك، ويف األدعية املأثورة عن أهل البيت 

، وهو املوجب له عىل نفسه بصادق وعده، فالوجوب الذي «بالنعم قبل استحقاقها

م لزأثبته أهل العدل ليس املراد به الوجوب التكليفي الثابت بإجياب الغری حّتى يست

دعوى ويستدعي حاكاًم، وال يتصّور بدونه كام زعمه اخلصم بل املراد الوجوب العقّل 

وهو ال يستلزم ذلك، ألّن مرجعه إىل صدور بعض األشياء عنه تعاىل باقتضاء حكمته 

مْحَةَ له، وقد استدّلوا عىل الوجوب املذكور بقوله تعاىل:  ، وقال َكَتَب َعىَل َنْفِسِه الرق
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أي أوجب عىل نفسه بموجب »يف بعض رسائله:  (1)الدين اإلجيي الشافعي السّيد معني

، عىل أّن األشاعرة قد اشرتكوا يف إطالق الوجوب عىل «وعده أن جيازي احلسنة بعرشة

اهلل تعاىل مع املعتزلة حيث قالوا يف كتبهم الكالميّة بوجوب إرسال األنبياء عىل اهلل 

يد الكاذب بطريق جري العادة، وبسبيّة القتل  تعاىل، وبوجوب عدم خلق املعجزة عىل

فإّنه لو مل يكن جريان العادة واجبًا عليه  الذي خيلق اهلل عقيبه املوت بذلك الطريق،

 کّا اّدعوه وبنوه عىل هذه املقّدمة، وتفصيل الكالم يف 
ٍ
تعاىل مل يكن مفيدًا يف إثبات يشء

 منه فيام يأيت إن شاء اهلل تعاىل. هذا املرام مذكورت يف بعض رسائلنا، وسنذكر مجلة

وأّما ما ذكره يف الفقرة اخلامسة من كون الفرقة الناجّية املفّضلة عىل سائر فرق 

اإلسالم هم املتسّمون بأهل السنّة واجلامعة، فمقتضاه خروج أهل السنّة عن مجلة فرق 

ّلم الدخول مع ظهور  خروجهم، اإلسالم، وإاّل لزم تفضيل اليشء عىل نفسه، ولو سر

مدفوع، إذ بعد « ستفرتق»فتفضيل اهلل تعاىل هلم کنوع واستدالهلم عىل ذلك بحديث 

الفرقة الواحدة الناجية نحو تعيني  الصالة والسالم (0)وآلهتسليم ما رووا من تعيينه عليه 

، نقول: ال داللة عىل مطلوهبم، إذ املرراد «الذي هم عىل ما أنا عليه وأصحايب»بقوله: 

باألصحاب إّما كّل الصحابة مجعًا أو أفرادًا أو بعضت مبهم أو معنّي، ال سبيل إىل األّول، 

ألّن معنى العبارة يكون حينئٍذ أّن كّل من اّتبع ما يّتفق عليه جمموع أصحايب فهو الناجي، 

عىل أّن الفرقة الناجّية أهل السنّة أو وهذا معنى اإلمجاع، وال دخل له يف االستدالل 

                                                             

( هو السيد معني الدين حممد بن عبد الرمحان بن حممد بن عبد اهلل احلسني احلسيني، صاحب كتاب جامع البيان يف 1)

، واإلجيي نسبة إىل إيج وهي من كورة دارا بجرد من بالد فارس، وأهل فارس يسموهنا 225تفسری القرآن املتوّف سنة 

 )شهاب الدين( .راصد، ثم إّن هذا السيد بيته بيت الفضل واألدبإيگ كام يف امل

 ( وآله أضفناها من عندنا، وقد سقطت إّما سهوًا من املؤّلف أو من النّساخ. )املصطفوي(0)
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غریهم، بل يكون دليل صّحة اإلمجاع وحّجيته، وال نزاع يف أّن إمجاع الصحابة بمعنى 

وأين هذا من ذاك؟ ولو قيل متابعة اإلمجاع  (1)اّتفاقهم عىل أمٍر من األمور جيب متابعته،

عد ثبوته مل خيالفه أحدت من خمصوصةت بأهل السنّة دون غریهم فهو مكابرة، ألّن اإلمجاع ب

أهل اإلسالم، وأيضًا يلزم عىل هذا التقدير أّن من اّتبع قول بعض الصحابة وترك العمل 

بقول البعض اآلخر مل يكن من أهل النجاة، وهو خالف ما ذهب إليه بعض أهل السنّة 

ن خارجًا من أّن قول اخللفاء الثالث حّجة، وأيضًا يلزم أّن من قال بإمامة أيب بكر يكو

من أهل النجاة، ألّن إمجاع الصحابة مل يتحّقق عىل خالفته، إذ كثری من الصحابة ّتّلف 

وسائر بني هاشم وأيب ذر وسلامن وعاّمر ومقداد وسعد بن عبادة  عن بيعته كعّّل 

وأوالده وأصحابه وغریه کّن رّصح هبم رواة الطرفني، واّتفاق البعض ليس بحّجة، 

خارجًا عن ربقة أهل النجاة، وال سبيل إىل الثاين أيضًا وإاّل الستحال فالتابع له يكون 

راد  (0)ولزم أيضًا تأخری البيان عن وقت احلاجة، وال املتابعة واإلطاعة، إىل الثالث بأن ير

أصحايب كالنجوم بأّّيم اقتديتم »: أّي بعض كان كام يررتاءى من روايتهم عنه 

الروايةر يلزم منها أّن كّل من اّتبع قول بعض اجلّهال بل  إذ عىل تقدير صّحة (4)،«اهتديتم

الفّساق واملنافقني منهم وترك العمل بقول بعض العلامء الصاحلني منهم يكون من أهل 

                                                             

 ( أّما عند أصحابنا، فلكون االّتفاق كاشفًا عن قول املعصوم، وأّما عند اجلمهور الذين جعلوا االّتفاق أصاًل أصياًل،1)

 فألجل كونه حّجة عىل نفسه. )شهاب الدين(

 ( أي: وال سبيل إىل الثالث. )املصطفوي(0)

ًا عىل قول ابن حجر يف صواعقه: 4) احلمد »( تطّرق املؤّلف الشهيد إىل هذا احلديث املزعوم يف كتابه الصوارم املهرقة ردق

ل يف إبطال متّسك العاّمة العمياء هبذا احلديث، ، وإن شئت مزيد تفصي«هلل الذي خّص نبّيه حمّمدًا بأصحاٍب كالنجوم

 فعليك بعبقات األنوار. )املصطفوي(
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النجاة، وهو بدهيي البطالن، وأيضًا يلزم أن يكون التابع لقتلة عثامن والذي تقاعد عن 

طلحة وزبری ومعاوية الذين بغوا وخرجوا نرصته تابعًا للحق، وأن يكون أتباع عائشة و

وقاتلوه عىل احلق، وأن يكون املقتول من الطرفني يف اجلنّة، ولو أّن رجالً  عىل عّل 

 ، ثّم عاد يف نصفه وحاربه حارب معاوية مثاًل إىل نصف النهار يف نرصة عّل 

والتوايل بأُسها باطلة رضورًة  حلق،بايف نرصة معاوية، لكان يف احلالني مجيعًا مهتٍد 

واتفاقًا، فتعنّي الرابع، وهو أن يكون املراد بعضًا معّينًا، وال بّد أن يكون ذلك املعنّي 

متّصفًا بمزايا العلم والكامل ليكون متابعته وسيلة إىل النجاة وذريعة إىل الفوز 

ص هبذه بالدرجات، إذ عىل تقدير التساوي يلزم الرتجيح بال مرّجح، واملخصو

، –كام سيتّضح يف باب اإلمامة  –األوصاف بني الصحابة هو عّلٌّ وأوالده املعصومون 

وال نزاع يف أّن من كان تابعًا هلم كان من أهل النجاة، فالفرقة الناجية من تابعهم يف 

العقايد اإلسالمّية، وهم الشيعة اإلمامّية، فظهر أّن هذا احلديث دليلت عليهم ال هلم كام 

للحديث  يف رشحه عىل العقايد العضدّية، عىل أّنه ال داللة (1)به العاّلمة الدواين مّوه

وأصحابه، إذ ما من  املذكور عىل أّن أهل السنّة هم اللذون عىل ما عليه رسول اهلل 

فرقٍة إاّل ويزعم أهّنا الناجّية التي عىل ما عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وأصحابه، والباقية 

وكلُّ حزٍب بام لدهيم فرحون، فكّل من اّدعى أّن الفرقة الناجّية أهل السنّة ال  هالكون،

 بّد له أّوالً من دليٍل يدّل عىل أّن طريقهم واعتقادهم يكون موافقًا ملا عليه رسول اهلل 

وأصحابه حتّى يلزم أهّنم الفرقة الناجية دون غریهم، وأنت خبریت بأّن جمّرد احلديث 

                                                             

، صاحب التآليف الشهریة والتصانيف الكثریة، تويّف يف حدود سنة الدواين ( هو العاّلمة جالل الدين حمّمد بن أسعد1)

 نسبة إىل دوان من توابع بلدة شریاز. )شهاب الدين( الدواينوغریمها من املحتمالت، و 221أو  221
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ا املطلوب بإحدى الدالالت، ولو استرند يف ذلك بمجّرد قول علامء أهل اليدّل عىل هذ

السنّة يكون مصادرة عىل املطلوب، وهو ظاهر، ولنا هنا زيادة بحث وحتقيق ذكرناها يف 

 .فلریجع إليه من أراد، واهلل املوّفق للسداد (1)كتابنا املسّمى بمصائب النواصب،

ال يزال طائفة من أّمتي منصورين، ال » ثّم ما روى الشارح الناصب من قوله:

، فال خيفى أّنه أشّد انطباقًا بحال الشيعة «يرّضهم من خذهلم حّتى تقوم الساعة

وتنكری لفظ طائفة، الطائفة القليلة، وقّلة فرقة  (0)اإلمامّية، فإّن املرتبادر من شأن املقام

ذالن إّنام يناسب الطائفة الشيعة وكثرة مجاعة أهل السنّة ظاهرتان، وأيضًا احتامل اخل

القليلة التي استمّرت عليها اخلوف والتقّية دون الكثریين الذين كانوا مّتكئني دائاًم عىل 

أرائك األمن وعّز الدنيا الدنّية، فحاصل احلديثر ال يزال طائفةت من أّمتي منصورين 

، وهذا باحلّجة والربهان، ال يرّضهم خذالهنم يف مواقف استعامل السيف والسنان

بالنرص املوعود  ن املرادلو مل يك املفهوم املحّصل ال مصداق له سوى اإلماميّة. وأيضًا،

به األنبياء واألولياء وسائر املؤمنني يف القرآن واحلديث النرص باحلجج والرباهني كام 

ذكرناه، وقد ذكره املفّّسونر للزم كذب القرآن املجيد، ألّن كثریًا من أنبياء بني 

وي من أّن بني إُسائيل كانوا يقتلون ما بني طلوع إُسائي ل مل يرنرصوا يف الدنيا كام رر

الشمس إىل غروهبا سبعني نبيًّا، ثّم جيلسون يتحاكون يف األسواق كأهّنم مل يصنعوا 

شيئًا، وكذلك فرعل بحبيب النّجار مؤمن آل ياسني، فإهّنم وطؤوه حتّى خرجت 

إىل بغيٍّ من بغايا بني إُسائيل، وأبوه زكريا  ه، وحييى بن زكريا أرهدي رأسأمعاؤه

                                                             

 ، املقّدمة الثالثة يف حتقيق الفرقة الناجّية.21ص 1( مصائب النواصب ج1)

 ( أي املقام الذي وردت فيه الرواية املذكورة. )املؤّلف(0)
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وأيضًا قد قرتل إمام الناصب  (0)قرتل وطيف برأسه البالد، واحلسني بن عّّل  (1)نررش،

وأصحابه يوم الدار، فكانوا غری منصورين، والذين قاتلوا إمامه وهازموا أصحابه 

مه يف معنى كانوا منصورين، فلم يكن إمامه وأصحابه مؤمنني بموجب ما زع

احلديث، وأيضًا سيقول يف خطبته هذا أّن يف زمانه استوىل فئة من أصحاب البدعة عىل 

البالد وأشاعوا الرفض واالبتداع وقتلوا ورّشدوا وطردوا أصحابه من أهل السنّة، 

وهذا الناصب الشقّي كان من مجلة من هرب إىل بالد ما وراء النهر، فيجب عىل قوله 

هو وأصحابه مؤمنني، بل إّنام املؤمنون الذين قتلوا أصحابه  أيضًا أن ال يكون

جّرعوهم فرمحة اهلل عليهم، أولئك حزب اهلل أال إّن  (4)وطردوهم ومن كأس احِلامم

حزب اهلل هم الغالبون، هذا وقد أجرى أجرى اهلل احلّق عىل لسانه حيث قال عند 

جعل شيعة احلّق وأئّمة »أّنه:  الصالة والسالم (3)توجيه الصالة عىل النبي عليه وآله

لتبادرهم من هذا الوصف  ، إذ يرفهم منه امليل إىل أئّمة أهل البيت «اهلدى أشياعه

فهم االعرتاف بحقّية يف لسان أهل اإلسالم وشيوع استعامله يف شأهنم  ، وكذا ير

السامء سوى الشيعة، فإّن الشيعة اسم قديم هلذه الفرقة وليس ألغيارهم لو ارتقوا إىل 

سنّة معاوية ومجاعته الغاوية الذين سنّوا سّب  اسم أهل السنّة واجلامعة بمعنى أهل

واجتمعوا عليه، فلاّم قرطع دابر دولة الشجرة امللعونة األموّية وآل امللك إىل  عّّل 

العباسّية املربغضني لألموّيةر أّولوا ذلك خوفًا منهم ومن شناعته بسنّة النبي ومجاعته. 

                                                             

 ( باملنشار. )شهاب الدين(1)

ل عىل الرمح يف اإلسالم كام ذكره 0)  السيوطي وغریه، وهو املشهور بني املؤّرخني. )شهاب الدين(( وهو أّول رأس محر

 ( احِلامم بكّس احلاء املهملة املوت، وبالفتح الطری. )شهاب الدين(4)

 ( وآله إضافة من عندنا. )املصطفوي(3)
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إّنام  «وهدى إىل انتقاد هنج احلق وكشف الصدق أتباعه»ّم الفقرة املذكورة بقوله: ث

يناسب يف شأن طائفة الشيعة التي صنّف عاملهم العاّلمة هلدايتهم الكتاب املوسوم 

بكشف احلق وهنج الصدق، وهذا کّا ال خيفى عىل من له صدق تأّمل يف فنون املقال 

عم ما فعل بتخصيص كرام الصحب بالذكر، فإّن ووجوه براعة االستهالل. ثّم ن

عن تقديم  –لغاية بخله  – بحال من ّتّلف (1)توصيف مطلق الصحب باجلود مشكلت 

 بني يدي رسول اهلل 
ٍ
وغریها من  (0)عند النجوى، وبحال من فّر يف خيرب يشء

املواقف التي عّم هبا البلوى، كام نطق هبا ما سيجيء من النصوص واألحاديث 

 بعض قصائده املشهورة، حيث أثورة، ورّصح بمضموهنا ابن أيب احلديد املعتزيل يفامل

 :)شعر( قال

 مــن القــوم كثــرة (4)وأعجــب إنســاناً 

ـا  وضاقت عليه األرض مـن بعـد رحبه

نكـــر يف حنـــني فـــراره  ولـــيس ير
 

 

ــدبرا ــرول م ــّم ه ــيئًا ث ــن ش ــم تغ  فل

ـــدافع بـــاملرا كـــمت ال ير  وللـــنّص حر

ــًا  ــّر خوف ــٍد قــد ف ــي أح  وخيــربافف
 

فهو  ،«.. إلخيعبدون األصنام وخيّرون لألذقان سّجداً »وأّما قوله بعد أّما بعد: 

وخلفائه يف عبادة األصنام املالعني، فإهّنم ما أسلموا إاّل  مشریت إىل عنوان حال أئّمته

وي عّمن سّبح يف كّفه احلصاة:  من »بعد أن مىض من عمرهم أكثر من أربعني، وقد رر

، وفّّس العصا باإلسالم كام اشتهر من مناظرة «مل حيمل العصا فقد عىصبلغ أربعني و

                                                             

 ( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: يشكل. )املصطفوي(1)

 و بكر. )املصطفوي(( املراد بالفاّر يف خيرب أب0)

 ( يريد به أبو بكر. )املصطفوي(4)
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 (0)وبعض األعالم. (1)جرت يف ذلك بني عبد الرمحن اجلامي

فندب صىل اهلل عليه وسلم لنرصة الدين وإعانة احلق عصبة من صحبه »ثّم قوله: 

غری مصّدٍق ملقصوده رضورة أّن مصداق الصادقني  «ثّم هاجروا»إىل قوله  «الصادقني

مشوبة باألغراض الدنّية واألعراض  املهاجرين هم الّلذون مل يكن مهاجرهتم إليه 

وي يف صحاح اجلمهور من قوله عليه وآله الصالة والسالم:  (4)الزائلة الدنيوّية كام رر

ومن كانت هجرته لدنيا من كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، »

، وقد ذكر رّشاح احلديث أّن سبب «يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

هاجر بعض  هاجر النبي  ابن مسعود ريض اهلل عنه أّنه لـاّم وروده ما نرقل عن 

قال هلا أّم قيس  أصحابه هلل ولرسوله وهاجر بعضت آخر للدنيا وهاجر رجلت المرأة ير

هذا احلديث تذكریًا ألهل االعتبار وتوبيخًا ملن ليس له  زّوجها، فقال النبي حّتى يت

إاّل اإلدكار، انتهى. وقد اّتضح بام ذكرناه ونقلناه أّن كون من وقع فيهم النزاع من 

الصحابة مصداقًا للهجرة احلقيقّية والصدق واإلصابة حمّل بحث ال بّد له من دليل، 

، وأّما –إن شاء اهلل تعاىل  – نفيه يف مسألة اإلمامة بل سيقوم الدليل القويم عىل

وي عن النبي  تنوا بحيلة  الوصف بالكرش والعيبة، فإّنام رر يف شأن األنصار الذين فر

تنازع فيهم من قريش يف  األغيار أّوالً ورجعوا إىل عّّل  آخرًا، فال نصيب للمر

                                                             

، وله تصانيف شهریة 121( هو املوىل عبد الرمحن بن أمحد الدشتي اجلامي، العارف النحوي الشهری، املتوّّف سنة 1)

 كالفوائد الضيائّية يف النحو املعروف برشح اجلامعي، ورشح اللمعات، وتاريخ هراة، وغریها. )شهاب الدين(

( واملراد ببعض األعالم املوىل النحرير علم العاّلمة الشيخ حسن النقوي اهلروي، وقد ذكرنا املناظرة املرشار إليها مفّصاًل 0)

 . )املؤّلف(عند ذكر أحواله يف كتابنا املوسوم بمجالس املؤمنني، والتقوي منسوب إىل اإلمام عّل النقي بن حممد التقي 

 ملصطفوي(( وآله إضافة من عندنا. )ا4)
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يف جميد كتابه وريض عنهم وتاب  فأثنى اهلل تعاىل عليهم»ذلك، وكذا الكالم يف قوله: 

إذ ليس يف القرآن ما يدّل عىل ثناء الصحابة املبحوث عنهم، وال عىل عفوه  «عليهم

تعاىل ورضاه عنهم، وأيضًا الرضاء الذي وقع يف حّق أهل بيعة الرضوان كان مرشوطًا 

اَم بعدم النكث، كام قال تعاىل بعدما أخرب بالرضا عنهم:  ثر َعىَل  َفَمن نقَكَث َفإِنق  َينكر

، واحلاصل أّن رضوان اهلل تعاىل عن العباد إّنام يكون بحسب أفعاهلم وأعامهلم، َنْفِسهِ 

فإذا فعلوا عبادة ريض اهلل تعاىل عنهم، وإن فعلوا معصية سخط اهلل عليهم، وال يلزم 

ِذيمن الرضاء يف وقت باعتبار أمر دوام الرضاء له، كام قال سبحانه:  َن آَمنروْا ثرمق إِنق الق

ْفراً  وْا كر وْا ثرمق اْزَدادر وْا ثرمق آَمنروْا ثرمق َكَفرر ، فإّن اهلل تعاىل يرىض بإيامهنم ويسخط َكَفرر

مدفوعت بأّن اهلل تعاىل مل جيعل  «وجعل أمور الدين مرجوعة إليهم»بكفرهم، ثّم قوله: 

ناصب هبذه العبارة لترصيح أمور الدين مرجوعًة إىل اخللفاء الثالثة الذين قصدهم ال

أّن إمامة أيب بكر إّنام ثبتت باختيار طائفٍة  –عىل ما ذركر يف املواقف وغریه  –اجلمهور 

من الصحابة، بل ببيعة عمر وحده، وإمامة عمر ثبتت بتفويض أيب بكر إليه، وخالفة 

قال أّن اختي بنى ذلك عىل قاعدة اجلرب، وير ار تلك عثامن بالشورى، اللهم إاّل أن ير

 الطائفة وبيعة عمر كسائر القبائح من فعل اهلل سبحانه، وتعاىل عن ذلك علّوًا كبریًا.

ثّم وثب فرقٌة بعد القرون املتطاولة والدول املتداولة يلعنوهنم ويشتموهنم »ثّم قوله: 

إىل آخرهر إن أراد به أّن تلك الفرقة التي عنى هبم الشيعة يلعنون مجيع  «ويسبّوهنم

فهو افرتاءت ظاهر، وإن أراد به أهّنم يلعنون بعض الصحابة کّن اعتقدوا أّنه  الصحابة

آثار اجلالفة وغصب اخلالفة وظلم أهل البيت بكل بلّية وآفة،  أظهر بعد وفاة النبي 

ففي هذا أسوة حسنة باهلل تعاىل ورسوله ووصّيه، إذ قد لعن اهلل تعاىل يف حمكم كتابه عىل 

متابعة ذلك أو استحبابه بقوله:  اجلاحدين والظاملني واملنافقني، وأشار إىل وجوب
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 َمر اهللّر َوَيْلع مر الالقِعنرونَ أروَلئَِك َيلَعنرهر أروَلئَِك َعَليِْهْم َلْعنَةر اهللِّ َواملآَْلئَِكِة ، وبقوله: نرهر

، واللعن يف اآلية وإن وقع بصورة اإلخبار، لكّن املراد منه اإلنشاء َوالنقاِس َأمْجَِعنيَ 

ِسِهنق َثاَلَثةَ مر، كام يف قوله تعاىل: واأل بقْصَن بَِأنفر   َوامْلرَطلقَقاتر َيرَتَ
ٍ
َوء رر فإّن املراد منه ، قر

ومن نظائره األمر دون اإلخبار كام رّصح به املفّّسون، إذ لو كان خربًا مل يكن مطابقًا 

وي عن النبي  أّنه لعن أبا سفيان،  للواقع، وعدم املطابقة يف خربه تعاىل حمال، وقد رر

اهلم من أهل أّنه كان يلعن يف الصّفني معاوية وعمرو بن العاص وأمث وعن عّّل 

البغي والعصيان، وال ريب يف أّن املكّلف إذا عمل بمقتىض أمر اهلل تعاىل أو تأّسى بفعل 

 ، وكان عمله مقارنًا لإلخالص يصری مستحّقًا للثواب.نبّيه ووصّيه 

رادف اللعن يف املعنى، فال نزاع معه يف املعنى، وال  (1)ثّم إن أراد بالشتم والسب ما ير

حمذور فيه كام مّر، وإن أراد هبام القذف الذي مآله القدح من جهة العرض والتعييب 

من جهة اآلباء واألّمهات ونحوهم، فال جيوز عند الشيعة اإلمامّية يشء من ذلك 

 أو متظاهر باإلسالم. نعم، لـاّم  مٍ بالنسبة إىل كافر مرشك جماهٍر بالرشك فضاًل عن مسل

قصد املتسّمون بأهل السنّة واجلامعة تنفری العوام عن اّتباع مذهب الشيعة اصطلحوا 

عىل إطالق السب عىل األعّم من القذف والشتم واللعن حتّى يتأّتى هلم أن يقولوا أّن 

ل أّنا معارش الفحش كام هو دأب العوام السوقّية، واحلاصالشيعة اإلماميّة يتكّلمون ب

اإلمامّية ال نسّب أصالً وال نلحن كّل الصحابة وال جّلهم، بل نلعن من كان منهم 

، ونتقّرب بذلك إىل اهلل تعاىل ورسوله وذوي القربى الذين أعداء ألهل البيت 

أمرنا اهلل تعاىل بموّدهتم أجرًا لتبليّ الرسالة، الستحالة أن جيتمع الضّدان أو حيّل قلبًا 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشية: والسبب، وهو سهو مطبعي كام ال خيفى. )املصطفوي(1)
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 نقيضان كام قال الشاعر: واحداً 

 تــوّد عــدّوي ثــّم تــزعم أّننــي
 

 (1)لعـاذب صديقك إّن الـرأي عنـك
 

فويٌل هلذه الفئة الباغية التي يسخطون العصبة الرضّية يمرقون من »ثّم قوله: 

إلخر ال يناسب ما قصده من جعل ذلك كناية عن الشيعة، ألّن الفئة الباغية  «الدين

سمة قد اختّص هبا أصحاب معاوية الباغي إمام هذا الشارح الناصب الطاغي، 

، وقدح يف عصمته وإمامته، فهو أنسب بأن واملروق لقب من خرج عىل عّّل 

 يكون لقب الشارح الناصب وعالمته.

 «.. إلخغرائب ما لو رآه حمتلم يف رؤياه لطار من وكر اجلفن نومهمن ال»ثّم يف قوله: 

عن أوكار رؤوس  (0)تطويل وركاكة ال خيفى، ولو قال من الغرائب ما أطار نشأة البنج

أهل السنّة لكان أوىل وأخرص، فإهّنم يبيحون تناول البنج املسّمى باحلشيش، بل 

ئل عن  أّنه لـاّم  (4)يعة البخارييوجبون مقدار كّف منه عىل ما نقلوا من صدر الرش سر

حكم ذلك، أجاب بأّن الكّف منه واجب، وال ريب يف أّن إطارة هذه النشأة عن 

 رؤوسهم أشّد بلّية عليهم من إطارة نومهم.

وممّا شاع فيه أّن فئة من أصحاب البدعة استولوا عىل البالد وأشاعوا الرفض »: ثّم قوله

                                                             

 من العذب، وهو املنع واالمتناع. )شهاب الدين(« لعاذب»( قوله: 1)

تخذ من شاهدانج، ويستعملها أهل النشوة باآلالت اخلاّصة التي 0) ( البنج: معّرب بنگ، وهو املعروف باحلشيش، ير

 )شهاب الدين(«. غليان باال»عند العوام يف املقاهي بـيرعرّب عنها 

، صاحب كتاب رشح الوقاية 152أو  131أو  135( هو عبيد اهلل بن مسعود بن حمّمد احلنفي البخاري، املتوّّف سنة 4)

املنع من لفظ  كالمت ذو وجهني، وله إهيامت إىل إرادة« الكّف منه واجب»يف الفقه احلنفي، ووجه اللطف يف كالمه أّن قوله: 

 الكف أو اليد. )شهاب الدين(
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كالمت فيه اشتباه والتباس، إذ ال خيفى أّن بمرور الزمان وتعاقب  «واالبتداع بني العباد

حتريفات أهل العدوان تصری السنّة بدعة والبدعة سنّة، كام تصری بذلك احلّجة شبهة 

استمروا عىل متابعة ما ابتدعه  تسّمون بأهل السنّة واجلامعة لـاّم والشبهة حّجة، وامل

موا أّن ما أظهره الشيعة عليهم بعد مرور زمان التقّية خلفائهم الثالثة يف دين اهلل تعاىل زع

وأهل بيته الزكّية إّنام هو بدعة ناشئة من اجلهل والعصبّية،  من أصل ما كان عليه النبي 

يف األذان « حّي عىل خری العمل»فإّن من مجلة ما زعموه من بدع الشيعة تقريرهم 

القضيّة بإنكار األّول وتقرير الثاين وإنكارهم صالة الرتاويح يف شهر رمضان، وانعكاس 

ومن البدائع أّن الشيعة يتّبعون سنّة النبي  من بدع عمره كام سيجيء بيانه إن شاء اهلل تعاىل.

  اّتفاقًا كالتختّم باليمني وتسطيح قبور املؤمنني، واملتسّمني بأهل السنّة واجلامعة

أنفسهم بأهل السنّة والشيعة بأهل  يعدلون عنهام إىل التياُس والتسنيم، ومع ذلك يسّمون

 البدعة، وهذا من أعدل الشهود عىل أهّنم أشّد حتريفًا من مالعني اليهود.

فال خيفى ما فيه، إذ من البنّي  «ومل يسمعني فيه الزمان صيت هؤالء اللئام»وأّما قوله: 

كرابييس معّلم للصبيان، ال  رذل لكع (1)أّن اللئيم هو من يرىض يف دينه بمتابعة تيمّي 

يعرف أّبًا وال كاللة من القرآن، أو عدوي فّظ غليظ جاهل اعرتف بأّنه أقّل فهاًم من 

النسوان، وأّما الشيعة فقد اّتبعوا يف دينهم وحتصيل يقينهم من أمجع عىل طهارته وكرامته 

لذين ورد فيهم ورشفه وعلمه وإمامته أهل اإلسالم، وهم األئّمة اهلداة وسفن النجاة ا

وأّن مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن  (0)أّن املتمّسك هبم لن يضّل أبدًا،

                                                             

 ( املراد بالتيمي أبو بكر لكونه من بني تيم. )املصطفوي(1)

( إشارة إىل حديث الثقلني، ولطالب احلق بل عليه أن ينظر يف قسم حديث الثقلني من عبقات األنوار، فقد حّقق صاحبه 0)

 بام ال مزيد عليه، ومل يبق يف قوس التحقيق منزعًا. )املصطفوي(حديث الثقلني سندًا وداللًة  –طوبى له وحسن ومآب  –
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أحّق ّتّلف عنها غرق، فلينظر الناصب الغريق املتشبّث بكل حشيش أّي الفريقني 

من متّسك بسنّتي عند فساد أّمتي فله أجر مائة »: باألمن. ثّم ما روى من قول النبي 

ينطبق عىل حال الشيعة حيث متّسكوا عند فساد األّمة وظهور الغّمة يف زمان  إّنام «شهيد

املنتهية إليهم  بني أمّية وبني العّباس وغریهم کّن ملك رقاب الناس بسّنة النبي 

بتوّسط أوالده املعصومني املنّزهني عن الكذب وساير األرجاس، وأّما السنّة التي يف 

متلّقاة من  (1)فأكثرها موضوعات مأخوذة من غری مآخذهاأيدي املتسّمني بأهل السنّة 

منافقي الصحابة واجلاهلني منهم بأكثر رشائط الرواية بل فاقدها، كام أشار إليه موالنا 

ليم بن قيس اهلاليل. أمری املؤمنني  ليم: (0)يف جواب سر  قال سر

: إيّن سـمعت مـن سـلامن واملقـداد وأيب ذر شـيئًا مـن قلت ألمـری املـؤمنني »

غـری مـا يف أيـدي النـاس، ثـّم سـمعت  تفسری القرآن وأحاديث عـن نبـي اهلل 

يف أيــدي النــاس أشــياء كثــریة مــن  منــك تصــديقك مــا ســمعت مــنهم، ورأيــت

ر أنـتم ّتـالفوهنم وتزعمـون أّن تفسری القـرآن ومـن األحاديـث عـن نبـّي اهلل 

ــل، ــه باط ــك كّل ــول اهلل  ذل ــىل رس ــذبون ع ــاس يك ــرتى الن ــدين  أف متعّم

                                                             

 ( ويف نسخة خمطوطة: من غری ناقدها. )شهاب الدين(1)

( وكتابه معروف طبع بمّرات، وهو من أقدم الكتب عند الشيعة وأصّحها، بل حكم بعض العامة بصّحته أيضًا، وکّن 0)

يف الفقيه واخلصال، والكليني  يف كتاب الغيبة، وشيخنا الصدوق  عامين نقل عنه واعتمد عليه شيخنا أبو عبد اهلل الن

  :إّن أّول كتاب صنّف للشيعة هو »يف الكايف، ومن العاّمة السبكي يف كتابه حماسن الوسائل يف معرفة األوائل، وقال فيه

ليم بن قيس اهلاليل، أبو صادق العامري ا«كتاب سليم بن قيس لكويف التابعي، أدرك موالنا األمری ، انتهى. وسليم هو سر

، ويروي عنه أبان بغری مناولة، وفریوز باملناولة، ونرقل عن 22أمجعني، وتويّف حدود سنة  واحلسنني والسّجاد والباقر 

من مل يكن عنده من شيعتنا وحمّبينا كتاب سليم بن قيس اهلاليل، فليس عنده من »يف حّق هذا الكتاب أّنه قال:  الصادق 

، وقد حكى حّجة اإلسالم «أمرنا يشء، وال يعلم من أسبابنا شيئًا، وهو أبجد الشيعة، وهو ُسٌّ من أُسار آل حمّمد 

 صدوق الطائفة هذا اخلرب الرشيف يف كتاب اخلصال عن كتاب سليم هذا واعتمد عليه. )شهاب الدين(
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ــافهم  ــألت ف ــد س ــال: ق ــّّل، فق ــل ع ــال: فأقب ــآرائهم؟ ق ــرآن ب ــون الق ويفّّس

ــًا وبــاطاًل وصــدقًا وكــذبًا وناســخًا ومنســوخًا  اجلــواب، إّن يف أيــدي النــاس حّق

ــذب عــىل رســول اهلل  ــًا وحمكــاًم ومتشــاهبًا وحفظــًا وومهــًا، وقــد كر ــًا وخاصق وعامق

 عهده حّتـى قـام خطيبـًا، فقـال: أهّيـا النـاس، قـد كثـرت عـّّل الكّذابـة، عىل 

ـذب عليـه مـن بعـده،  فمن كذب عـّلق متعّمـدًا، فليتبـّوأ مقعـده مـن النـار، ثـّم كر

وإّنام أتاكم احلـديث مـن أربعـة لـيس هلـم خـامس، رجـل منـافق مظهـر لإليـامن 

ـــىل رســـو ـــأّثم وال يتحـــّرج أن يكـــذب ع  ل اهلل متصـــنّع باإلســـالم ال يت

متعّمدًا، فلو علم النـاس أّنـه منـافقت كـّذاب مل يقبلـوا منـه ومل يصـّدقوه، ولكـنّهم 

قالوا: هذا قد صـحب رسـول اهلل ورآه وسـمع منـه وأخـذ عنـه وال هـم يعرفـون 

وصــفهم بــام وصــفهم، حالــه، وقــد أخــربه اهلل تعــاىل عــن املنــافقني بــام أخــربه و

ْم تر وقـــال عـــّز وجـــل:  ـــوا َتْســـَمْع َوإَِذا َرَأْيـــَتهر ولر ْم َوإِن َيقر هر ـــَك َأْجَســـامر ْعِجبر

مْ  ، ثــّم بقــوا بعــده، فتقّربــوا إىل أئّمــة الضــاللة والــدعاة إىل النــار بــالزور لَِقــْوهِلِ

والكذب والبهتـان فوّلـوهم األعـامل ومحلـوهم عـىل رقـاب النـاس وأكلـوا هبـم 

هـذا أحـد األربعـة، الدنيا، وإّنام النـاس مـع امللـوك والـدنيا إاّل مـن عصـمه اهلل، ف

ــن رســول اهلل  ــه ومل  ورجــل ســمع م ــه ووهــم في شــيئًا مل حيفظــه عــىل وجه

يتعّمد كذبًا، فهـو يف يـده يقـول بـه ويعمـل بـه ويرويـه، فيقـول: أنـا سـمعته مـن 

، فلو علم املسلمون أّنـه وهـم فـيهم مل يقبلـوه، ولـو علـم هـو أّنـه رسول اهلل 

شـيئًا أمـر بـه ثـّم هنـى عنـه   وهم لرفضه، ورجل ثالث سـمع مـن رسـول اهلل

ــظ  ــم، فحف ــو ال يعل ــه وه ــر ب ــّم أم  ث
ٍ
ــن يشء ــى ع ــم أو ســمعه ينه ــو ال يعل وه

منسوخه ومل حيفظ الناسخ، فلـو علـم أّنـه منسـوخ لرفضـه، ولـو علـم املسـلمون 

منه أّنه منسـوخ لرفضـوه، وآخـر رابـع مل يكـذب عـىل اهلل تعـاىل وال عـىل رسـوله 

 ــن اهلل ــًا م ــبغضت للكــذب خوف ــياًم لرســول اهلل ، م ــاىل وتعظ ، مل ينســه تع

بل حفظ ما سـمع عـىل وجهـه، فجـاء بـه كـام سـمع، مل يـزد فيـه ومل يـنقص منـه، 
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وعلــم الناســخ مــن املنســوخ فعمــل بالناســخ ورفــض الناســخ، فــإّن أمــر النبــّي 

  مثــل القــرآن ناســخ ومنســوخ وعــاّم وخــاص وحمكــم ومتشــابه، وقــد كــان

مثـل وجهـان، فكـالمت عـام وكـالم خـاص  الكـالم لـه يكون من رسـول اهلل 

ــهر القــرآن، وقــال اهلل عــّز وجــل:  ْم َعنْ ــاكر ــا هَنَ وهر َوَم ــذر ــولر َفخر سر مر الرق ــاكر ــا َآَت َوَم

وا ، فيســمعه مــن ال يعــرف مــا عنــى اهلل بــه، وال مــا عنــى بــه رســول اهلل َفــاْنَتهر

ج ، فيحمله السامع ويوّجهه عىل غـری معرفـة بمعنـاه ومـا قصـد بـه ومـا خـر

ــه، ــوله  (1)ألجل ــه ورس ــى اهلل ب ــا عن ــدر م ــرف ومل ي ــن مل يع ــىل م ــتبه ع ، فيش

كــان يســأله اليشــء فــيفهم، وكــان مــنهم  ولــيس كــّل أصــحاب رســول اهلل 

، حّتــى أن كــانوا ليحّبــون أن جيــيء األعــرايب والطــاري مــن يســأله وال يســتفهمه

ــفيســأل رســول اهلل  ه ، وأنــا كــّل يــوم دخلــت عليــه وكــّل ليلــة دخلــت علي

أّنــه مل  فيخّلينــي فيهــا أدور معــه حيــث دار، وقــد علــم أصــحاب رســول اهلل 

يصــنع ذلــك بأحــٍد مــن النــاس غــریي، فــرّبام كــان يف بيتــي وكنــت إذا دخلــت 

عليــه بعــض منازلــه أخــال يب، وأقــام عنّــي نســاءه فــال يبقــى غــریي، وإذا أتــاين 

ــي فاطمــة وال أحــد ــم عنّ ــزيل مل يق ــوة معــي يف من ــت إذا  (2)اً للخل ، وكن ــيق ــن بن م

، وإذا سـكتُّ وفنيـت مسـائّل ابتـدئني، فـام نزلـت عـىل رسـول اهلل سألته أجـابني

  آية مـن القـرآن إاّل أقرأنيهـا وأمالهـا عـّّل فكتبتهـا بخّطـي وعّلمنـي تأويلهـا

وتفســریها وناســخها ومنســوخها وحمكمهــا ومتشــاهبها وخاّصــها وعاّمهــا، 

اًم وحكـاًم ونـورًا، فقلـت: يـا نبـّي اهلل، بـأيب أنـت ودعا اهلل أن يمأل قلبي علاًم وفهـ

ــه،  ــي يشء مل أكتب ــيئًا ومل يفتن ــس ش ــوت مل أن ــام دع ــوت اهلل يل ب ــذ دع ــي، من وأّم

أفتتخـــّوف عـــّّل النســـيان فـــيام بعـــد؟ فقـــال: ال، لســـت أّتـــّوف النســـيان 

                                                             

 )املصطفوي( ( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: من أجله.1)

 ( جاءت مرفوعة يف الطبعة املرعشّية، وصواهبا النصب، فلذلك أصلحناها. )املصطفوي(0)
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 .، انتهى كالمه عليه الصالة والسالم(1)«واجلهل

هم إاّل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما والناس عىل دين ملوك»وأّما قوله: 

، فاملستثنى منه فيه إّنام ينطبق عىل الشيعة الذين وصفهم الناصب يف مواضع من «هم

جرحه هذا بالقّلة والشذوذ دون أصحابه الذين افتخر بكثرهتم وعمومهم وأهّنم 

 ال خيفى. السواد األعظم، فالتعريض الذي قصده يف هذه الفقرة قد رجع إليه كام

وقد ذكر يف مفتتح ذلك الكتاب أّنه حاول بتأليفه إظهار احلّق وبيان »وأّما قوله: 

حاول بيان خطأ  ففيه إهيام أّن املصنّف  ،«.. إلخخطأ الفرقة الناجية من أهل السنّة

أهل السنّة مع وصفه إّياهم بأهّنم الفرقة الناجية، وهذا كذب بحت ألّن خطأ الفرقة 

معقول، وباجلملة الوصف بالنجاة کّا أضافه الناصب يف أثناء تقرير كالم  الناجية غری

 (0)املصنّف النحرير عىل طريقه، قصد تقرير سعر املتاع يف خالل املشاّحة والنزاع.

 «وقد أّلفه يف أّيام دولة السلطان غياث الدين أوجلايتو حمّمد خدابنده»ثّم يف قوله: 

بغياث  –الذين هم مبتدعة عنده  –هب اإلمامّية غفلة عظيمة، حيث لّقب مرّوج مذ

الدين، اللهّم إاّل أن يرقال أّنه لّقبه بذلك عىل طريقة تسمّية اليشء باسم ما كان أو يكون 

ملا افرتاه يف حاشية رشحه عىل السلطان الفاضل املستبرص بالدليل، من رجوعه آخرًا 

إّنام  هب الشيعة يف ذلك الزمانعن ذلك السبيل، وأّما ما أشار إليه من أّن شيوع مذ

كان بمجّرد اّتباع ميل السلطان من غری داللة حّجة وبرهان مردودت بام أرشنا إليه سابقًا 

من فضيلة هذا السلطان، وأّنه كان من أهل البصریة والفحص عن حقائق املذاهب 

                                                             

ليم بن قيس ص 151ص 1( الكايف ج1)  .12ح 111وكتاب سر

 كند. )شهاب الدين(( وهذا يساوق ما يرقال يف الفارسّية: در اثناء نزاع تعيني نرخ می0)



 احلق و ازهاق الباطل /املجلد األولاحقاق  36

 

 

صنّف واألديان، وأّن نقل املذهب وتغيری اخلطبة والسّكة إّنام وقع بعدما ناظر امل

العاّلمة اهلامم علامء سائر املذاهب وأوقعهم يف مضيق اإللزام واإلفحام، وأثبت عليهم 

حقّية مذهب أهل البيت الكرام، فمن اختار مذهب اإلمامّية يف تلك األّيام كان 

املجتهد دليله، وظهور احلّق بني أظهر الناس سبيله، فكانوا آخذين عن املجتهد 

هنا ما كان يتوّجه يف بعض يتوّجه هذهب من ملوكه، فال وسلوكه، ال عّمن رّوج امل

امللوك وسلوكهم أّن عاّمة الناس يأخذون املذاهب من السالطني وسلوكهم، والناس 

عىل دين ملوكهم، واحلاصل أّن السلطان املغفور املذكور مل يكن مّدعيًا خلالفة النبي 

 تيم وعدي وبني أمّية وبني  وال كان له حاجة يف حفظ سلطنته إىل ما ارتكبه ملوك

وتغيری دينه أصوالً وفروعًا تروجيًا  العّباس من هضم أقدار أهل بيت النبّي 

لدعوى خالفتهم، وليسلك الناس مسلكهم من خمافتهم، بخالف هؤالء الذين 

، وابتلوا الدين بكل بلّية وآفة، فحّرفوا كتاب اهلل وغرّیوا سنّة تقّمصوا امللك واخلالفة

رسول اهلل، متعّمدين بخالفه، ناقضني لعهده، مبالغني يف حمو آثار أهل بيته، مهتّمني يف 

غصب حّقهم وأخذ مستحّقهم، ليوقعوا بذلك يف أوهام الناس أهّنم من أصحاب 

اخلالفة من  (0)لَطْلع (1)املتطّلعني النبي  الرأي واالجتهاد، املّطلعني عىل أُسار رشيعة

وليتدّرجوا إىل إذالل أهل البيت وخفض معاليهم، وتشتّت شملهم وتفّرق  (4)أكاممها،

يف أثناء  مواليهم، فيتّم األمر هلم بال منازع، كام أشار إليه موالنا أمری املؤمنني 

                                                             

 الطبعة املرعشّية: املسطلعني. )املصطفوي( ( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف1)

 ( الَطلْع: يشءت خيرج من النخل كأّنه نعالن مطبقان. )شهاب الدين(0)

: الغالف الذي حييط بالطلع فيسرته، وال خيفى لطف االستعارة وحسن التشبيه يف هذه العبائر. –الكّس  –( الكِْم 4)

 )شهاب الدين(



 37 املؤلف  بةخط

 

 

 ّصته وشيعته، فقال:بعض خطبه مقباًل بوجهه إىل من كان حوله من أهل بيته وخا

ــبّل أعــامالً خــالفوا فيهــا ســنّة رســول اهلل » ــوالة ق ــد عملــت ال ــدين  ق متعّم

ــا،  ــىل تركه ــاس ع ــت الن ــو محل ــنّته، ول ــرّیين لس ــده، مغ ــه، ناقضــني لعه بخالف

ــت يف عهــد رســول اهلل  ــا كان ــا إىل مواضــعها، وإىل م ــي وحّولته ــّرق عنّ ، لتف

ــن شــيعت ــل م ــع قلي ــى وحــدي، أو م ــى أبق ــدي حت ن ــوا فضــّل جر ــذين عرف ي ال

 .»(1)وفرض إمامتي من كتاب اهلل وسنّة رسول اهلل 

إمهالت  ،«.. إلخفإّن جّل كتابه مشتمٌل عىل مطاعن اخللفاء الراشدين»ثّم يف قوله: 

من خّلص شيعة  لظهور أّن املصنّف « بعض اخللفاء»، وحّق العبارة أن يرقال وإخالل

فال يطعن فيه، وحينئٍذ ينبغي ترك الوصف بالراشدين، إذ اخلصم ال يسّلم رشد  عّل 

 يف الدين، وكذا الكالم يف وصف أئّمته باملرضينّي وعلامئه باملجتهدين. من عدا عّل 

وأّما ما نقله عن بعض الظرفاء يف متثيل قدح املصنّف عىل خلفاء أهل السنّة 

فال خيفى عىل الظرفاء  (0)اجلاّمل وبعض اجلامل،وأئّمتهم وجمتهدهيم بمقال جرى بني 

األذكياء عدم مناسبته باملصنّف املكنّى بابن املطّهر، وكونه من أناٍس يتطّهرون، وإّنام 

يناسب ذلك حال األنجاس من الناصبة الذين ال يبالون بالوقف قائاًم كاجلامل، ويف 

فسهم كاحلامر عىل اجلدار، إزالة البول والغائط ال يوجبون االغتسال بل يمّسون أن

ويمسحون أخفافهم يف وضوئهم ولو وطئت األقذار، وأشّد مناسبة من بني هؤالء 

األنجاس هذا الناصب الرجس الفضول الذي سّمي بالفضل، ومساّمه فضلة فضول 

                                                             

ليم 153ص 15( الكايف ج1)  .11ح 090بن قيس ص وكتاب سر

من  15( املقصود ببعض الظرفاء هو املولوي صاحب املثنوي املعنوي، كام قّدمنا اإلشارة إليه يف هامش الصحيفة 0)

 الكتاب. )املصطفوي(
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 (1)آخر، وقد خرج عن مزبلة فمه بعرة اجلمل وخرء الكلب أخرى.

، فإّنام ذلك حيلة ثني عرش اإلّما ما أنشده وذكره من مدحه لألئمة املهدّيني أ

وتلبيس منه لدفع هتمة النصب الذي قد انخفض به يف نظر أهل زمانه، وال اختصاص 

هلذا الناصب بذلك اللوم، فإّن قلوب أكثر نحلته يف األمس واليوم خالية عن حّب 

 (0)الزيت، ولقد أظهر القايض ابن خّلكان أهل البيت، ومشكاة صدورهم فاقدة هلذا

هذا الداء الدفني الذي ورثه من بغاة صّفني، حيث قال يف كتابه املشهور واملوسوم 

: بوفّيات األعيان عند ذكر ترمجة عّّل بن جهم القريش وكونه منحرفًا عن عّّل 

ار التي قصد هبا االعتذ هذا كالمه بعبارته امللعونة (4)،«إّن حمّبة عيّل ال جتتمع مع التسنّن»

                                                             

ة ( تقّدم فيام نقلناه من حوايش السّيد املرعيش أّن حّدة املؤّلف يف جوابه مرّدها إىل سوء أدب ابن روزهبان جتاه العاّلم1)

 أعىل اهلل مقامه، فال جرم حينئٍذ أن ينتصب له سّيدنا الشهيد السعيد ريض اهلل عنه، فریّد له الصاع صاعني. )املصطفوي(

 911رجب سنة  09( هو أبو العّباس أمحد بن حمّمد بن إبراهيم األربّل، القايض املشتهر بابن خّلكان الشافعي، املتوّف 0)

فن بسفح جبل قاسيون،   وله تأليفات كثریة، أشهرها وفّيات األعيان. )شهاب الدين(بدمشق، ودر

( كّرر املؤّلف الشهيد نقل هذه العبارة عن ابن خّلكان يف غری واحٍد من مصنّفاته، فنقلها كذلك يف جمالس املؤمنني، ويف 4)

يف  ، والسيّد نعمة اهلل اجلزائري 122يف أربعينه ص الصوارم املهرقة، ونقلها غریه كذلك كالشيخ سليامن املاحوزي 

أهّنام نقال ذلك عن املؤّلف، ومل نجد نحن عني هذه  –لبعض القرائن  –، والظاهر 52ص رشحه عىل توحيد الصدوق 

شهيد العبارة يف كتاب ابن خّلكان، وإن كان مضموهنا يرستشّف منه، ولذلك فتح بعض العاّمة باب التشنيع عىل سيّدنا ال

كصاحب التحفة اإلثني عرشية يف الكيد السبعني من باب املكائد من حتفته، واعتذر املریزا أبو الفضل الطهراين يف كتابه شفاء 

الصدور يف رشح زيارة العاشور للمؤّلف الشهيد بأّن ما نقله هو استنتاج منه ملا ورد يف ترمجة ابن اجلهمر ذكر ذلك عند تعّرضه 

ْفيَانَومر »لرشح لعبارة  من الزيارة الرشيفة، ثّم إّن العاّلمة املحّقق السيّد حمّمد قّل املوسوي أعىل اهلل مقامه قد رّد « َعاِوَيَة بَِن َأيِب سر

 عىل الدهلوي يف كتابه املوسوم بتقليب املكائد بام ال مزيد عليه، ولوال ضيق املقام لنقلنا كالمه، وباإلضافة إىل ذلك فإّنا نذّكر أنّ 

واملأمول »ب قد كتبه املؤّلف يف دار الغربة يف حال غيبة الكتب عىل حّد تعبریه، فإّنه قال يف أواخر هذا الكتاب ما هذا نّصه: الكتا

من أفاضل املؤمنني، الذين هم األمناء يف حّب الدين، أن يدعوين بدعاء االنتظام يف زمرة اآلمنني، إذا وقفوا عىل ما قاسيته يف نظم 

ني، من عرق اجلبني وكّد اليمني، فإّنه سبحانه ال يضيّع أجر املحسنني، وأن يرصلحوا ما فيه من القصور والتقصری، هذا العقد الثم
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 عن انحراف ابن جهم املذكور، والفكر فيهم طويل.

عىل الصحابة واخللفاء  وأّما ما زعمه الناصب من وقوع ثناء أئّمة أهل البيت 

الثالثة، فليس عىل ظاهره وإطالقه، ولعّله غفل عن مغزى كالمهم ومساقه عىل ما 

 رًا عن ساقه.مشمّ  –إن شاء اهلل تعاىل  –سجری عليه القلم 

وأّما ما ذكر من أّن ما ذكر صاحب كتاب كشف الغّمة فيه إّنام ذكره نقاًل عن كتب 

الشيعة ال عن كتب السنّة، فهو أّول أكاذيبه الرصحية، ومفرتياته الفضيحة، التي حاول 

ى َعىَل  هبا ترويج مذهبه الفاسد وتصحيح مطلبه الكاسد، ومن اهللقِ َأْظَلمر ِکقِن اْفرَتَ

 ِعْلٍم إِنق اهللقَ الَ هَيِْدي اْلَقْوَم الظقاملنِِيَ 
، وال يستبعد ذلك من َكِذًبا لِيرِضلق النقاَس بَِغرْیِ

الناصب الشقي، فقد أباح بعض أعاظم أصحابه وضع احلديث لنرصة املذهب كام 

يب احلافظ عبد العظيم املنذري الشافعي يف آخر كتابه املسّمى بالرتغ ذكرهر 

وإّنام قلنا بكذب ما ذكره يف شأن صاحب كتاب كشف  (0)،وغریه يف غریه (1)والرتهيب،

                                                                                                                                               

ومظاّن املؤاخذة والتعيری، فّإن قّلة بضاعتي الئحة، وإضاعة وقتي يف الشواغل الدنيوّية واضحة، مع ما أنا فيه من غربة الوطن 

يف مّدة يسریة »قد أتّم كتابة الكتاب  ، ثّم إّنه «وغيبة الكتب»، فانتبه لقوله «األهل واآللوغيبة الكتب، وضيق البال بمفارقة 

، فال غرو أن يسهو عىل حّد تعبری السيّد إعجاز حسني اهلندي « وأياٍم قليلة ال يكاد أحدت أن ينسخه فيها فضاًل عن أن يصنّفه

 . )املصطفوي(القلم يف بعض املواضع، وال عصمة إاّل ملن عصمه اهلل

إن نرعيم بن مّحاد اخلزاعي املروزي اإلمام املشهور، قال: األزدي، كان يضع احلديث يف تقوية »( قال عبد العظيم: 1)

 ، انتهى. )املؤّلف(«السنة

( نقل املؤّلف نحو ذلك عن صاحب الرتغيب والرتهيب يف املجلس الثامن من كتابه املوسوم بمجالس املؤمنني 0)

وبر متتبع احوال و آثار خمفی نخواهد بود كه گواهی دروغ و روايت احاديث موضوعه »نّص عبارته: ، وهذا 412ص

دانند، و هلذا صاحب فروغ نزد علامء اهل سنّت بغايت آسان است چه اكثر ايشان نرصت مذهب خود را مبيح كذب میبی

ری از علامء اهل سنت را نام برده و گفته كه ايشان كتاب ترغيب و ترهيب كه از اكابر حمّدثان در خامتهم كتاب مذكور بسيا

، ويف ترمجة بعض السادة الفضالء املعارصين «انددانستهاند و آن را مباح میكردهوضع حديث از برای نرصت مذهب می
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 الغّمة، ألّنه رّصح بخالف ذلك يف خطبة كتابه، وقال:

اعتمــدت يف الغالــب النقــل مــن كتــب اجلمهــور ليكــون أدعــى إىل تلّقيــه بــالقبول، »

ــى ــة مت ــوا إىل األصــول، وألّن احلّج ــى رجع ــع مت ــرأي اجلمي ــق ب ــام اخلصــم  وأوف ق

ــدًا  ــوى ي ــت أق ــدها، كان ــا وتقيي ــالف بإثباهت ــى هنــض املخ ــييدها، والفضــيلة مت بتش

ــم  ــًا وأحك ــدًا وأركان ــت قواع ــادًا وأثب ــوردًا، وأورى زن ــفى م ــرّدًا وأص ــن م وأحس

وحكــم  (1)أساســًا وبنيانــًا وأقــّل شــانئًا وأعــىل شــأنًا، والتــزم بتصــديقها وإن أرمضــته،

، وجــرى يف ســبيل (2)بتحقيقهــا وإن أمرضــته، وأعطــى القيــاد وإن كــان حرونــاً 

لـو قـدر عـىل اخلـالف، وأعطـى النصـف  (4)، ووافـق ويـودّ (3)الوفاق وإن كـان حزونـاً 

من نفسه، وهـو بمعـزل عـن اإلنصـاف، وألّن نرشـ الفضـيلة حسـن، ال سـياّم إذا نّبـه 

 .صم أوكد وإن تعّددت الشهوداحلسود، وقيام احلّجة بشهادة اخل (5)اعليه

 )شعر(

 ومليحـــــة شـــــهدت هلـــــا رّضاهتـــــا

ـــداء ـــه األع ـــهدت ب ـــا ش  والفضـــل م
 

                                                                                                                                               

يرون  وال خيفى عىل املتتّبع أّن اليمني الكاذبة ووضع األحاديث ما أسهلها عىل أهل السنّة ألّن أكثرهم: »442ص 4ج

وهو من أكابر أهل السنّة واملحّدثني منهم  –الكذب مباحًا يف نرصة املذهب، وهلذا ذكر صاحب كتاب الرتغيب والرتهيب 

 )املصطفوي(«. مجاعة كثریة من علامء أهل السنّة، وقال: هؤالء يستبيحون وضع احلديث لنرصة املذهب –

من كذا: اشتّد عّّل وأقلقني، وارمتضت كبده: فسدت، ارمتضت »( أرمضه: أوجعه وأحرقه. ق. قال اجلوهري: 1)

 )شهاب الدين(«. وارمتضت لفالن: حزنت له

 ( حرون: الفرس الواقف الذي ال يتحّرك يف مكان. )شهاب الدين(0)

 ( حزون: املكان الغليظ واألرض املختلفة السطوح. )شهاب الدين(4)

 عىل نسخة خطّية وأخرى مطبوعة: بوّده. )املصطفوي(( يف الطبعة التي عندنا من كشف الغّمة واملقابلة 3)

 ( يف الطبعة املرعشّية: عليه، وما أثبتناه فمن النسخة املطبوعة التي عندنا من كشف الغّمة. )املصطفوي(5)
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انتهى ما قصدنا نقله من ، (2)«(1)ونقلت من كتب أصحابنا ما مل يتعّرض له اجلمهور

كتاب كشف الغّمة، وهو رصيح يف كذب الشارح الناصب وانحرافه وحتريفه كام 

، إذ ليس يف التعّصب واحليف من حديث حلية السيف قلناه، وكذا فيام نقله عن رأس

ال مناسبة لذكر ذلك يف هذا الكتاب  وأيضاً  (4)ذلك الكتاب منه خربت وال عنيت وال أثر،

، وذكر أسامئهم وكناهم وأسامء واألئّمة اإلثني عرش  املقصور عىل ذكر النبي 

كام ال خيفى عىل من طالع  آبائهم وأّمهاهتم ومواليدهم ووفّياهتم ومناقبهم ومعجزاهتم

ذلك الكتاب، ولو أغمضنا عن ذلك كّله، نقول: لقائٍل أن حيمل ذلك الكالم منه 

  عىل التقّية عن بعض املخالفني احلارضين يف جملسه الرشيف، ومع ذلك ال يكون

بأن يكون  االحتجاج بفعل أيب بكر، بل بكونه مقّررًا بتقرير النبّي  مقصوده 

 أّنه فعل ذلك يف زمان النبي  «قد حىّل أبو بكر سيفه بالفّضة» :معنى قوله 

 .، ال يف فعل أيب بكروقّرره عليه، فاحلّجة يف تقرير النبي 

                                                             

 )املصطفوي(«. له اجلمهور»بدل « اجلمهور لذكره»( يف النسخة املطبوعة التي عندنا: 1)

 .02ص 1( كشف الغمة ج0)

عن كتاب صفوة الصفوة أليب الفرج ابن اجلوزي، وقد  ، نقله األربّل 915ص 0موجود يف كشف الغمة ج( هو 4)

قّدمنا العذر أّن تصنيف الكتاب تّم يف مّدة يسریة ويف حال تشّتت البال واألحوال، واالغرتاب يف ديار النّصاب، وغياب 

ردُّ عىل الناصب بأّن هذا معظم الكتب حّتى أّن السّيد املرعيش نقل أّنه املؤّلف إنّ  ام كتب هذا الكتاب عن ظهر قلب، وير

اخلرب من طرقهم ال من طرقنا، وقد مّرت عليك عبارة الشيخ األربّل يف أّن أكثر نقله عن كتبهم ال عن كتبنا، ولنعم ما 

بعض التأّمل، فإّن اخلرب  كأّنه مل يتأّمل يف الكتاب املذكور»يف رّد الناصب:  قاله شيخنا أبو احلسن سليامن املاحوزي 

يف الكتاب املذكور منقول من طرق املخالفني من كتاب صفوة الصفوة البن اجلوزي احلنبّل، ال من طرقنا كام زعمه، وقد 

ومن كتاب صفوة الصفوة البن اجلوزي، عن »نقله نور الدين املالكي يف الفصول املهمة، عن كتاب ابن اجلوزي، فقال: 

فنسبة احلديث املذكور إىل أصحابنا فرية ما «. قال: سألت أبا جعفر حممد بن عّل عن حلية السيف.. عروة بن عبد اهلل، 

 . )املصطفوي(405-403، راجع كتاب األربعني ص«فيه مرية، وهكذا دأبه وضع املفرتيات واختالق األباطيل
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وأّما ما نقله الناصب بعد ذلك من حديث توّلد موالنا أيب عبد اهلل جعفر بن حممد 

، فليس يف املنقول عنه وصف أيب بكر بالصّديق، وإّنام املذكور فيه يف الصادق 

وإشعار لسوقه هناك  (1)،«ولقد ولدين أبو بكر مّرتني»باب أحواله ومناقبه جمّرد قوله: 

بل الظاهر أّنه ذكر ذلك عند تفصيل حال اآلباء  (0)أيضًا بام يفيد الثناء والتعظيم،

 ر واملباهاة.واألّمهات من غری إرادة االفتخا

وأّما استناده باحلديث الذي رواه عن احلاكم أيب عبد اهلل النيشابوري، فمن قبيل 

استشهاد الثعلب بذنبه، فإّنه أيضًا عندنا من مجهور ذوي األذناب، وأّما ما نرقل من ميله إىل 

ثامن فقط دون أيب بكر وعمر كام رّصح به الذهبي ع التشيّع إّنام كان بمجّرد قدحه يف

وهذا القدر ال يوجب  (3)يف بعض تصانيفه، وغریه يف غریه، –ذهب اهلل بنوره  – (4)الشافعي

                                                             

وهو من املخالفني أيضًا، وثانيًا أّنه ال وجود ( فيه أوالً أّن الكالم املنقول عن كشف الغّمة إّنام هو كالم اجلنابذي، 1)

وقال احلافظ عبد العزيز بن : »921ص 0، فالنّص هناك جلكلمة الصّديق يف ما نقله اجلنابذي عن الصادق 

، الصادق، وأّمه أّم األخرض اجلنابذي رمحه اهلل: أبو عبد اهلل جعفر بن حمّمد بن عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالب 

واسمها قريبة بنت القاسم بن حمّمد بن أيب بكر الصّديق ريض اهلل عنه، وأّمها أسامء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر  فروة،

 )املصطفوي(«. : ولقد ولدين أبو بكر مّرتنيالصدّيق، ولذلك قال جعفر 

هور، ال يف كالم الصادق ( التعبری بالصّديق وقع يف كالم احلافظ عبد العزيز بن األخرض اجلنابذي، من علامء اجلم0)

 وكأّنه خلط األمر عىل الفضل واشتبه حيث أسند التوصيف بالصّديق إىل اإلمام ، مع أّن كالم اإلمام هكذا ،

تمل قوّيًا أن يكون الفضل دّلس يف متن اخلرب «ولقد ولدين أبو بكر مّرتني»عىل ما نقله يف كشف الغّمة عن اجلنابذي:  ، وحير

هو ديدن أبناء السنّة يف أكثر كتبهم، واألمر واضح ملن كان من فرسان مضامر التتّبع واإلحاطة بكلامهتم لریّوج متاعه كام 

 وملن عارش علامئهم وحرض نوادهيم. )شهاب الدين(

، وله كتاب ميزان 131( هو حمّمد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الدمشقي الرتكامين الشافعي املتعّصب، املتوّّف سنة 4)

 دال وسری ]أعالم[ النبالء والتهذيب وتاريخ اإلسالم وغریها، والرجل معروف باالنحراف عن أهل البيت االعت

 والتحامل عىل الشيعة، فال قيمة ملا يتفّرد يف نقله. )شهاب الدين(

عىل اجلبت والطاغوت، مع اعتقاد فضلهام  ( ال خيفى أّن معنى التشّيع عند القوم هو تقديم أمری املؤمنني 3)

 



 43 املؤلف  بةخط

 

 

التشيّع املانع من وضع احلديث يف مناقب أيب بكر عىل أّن سوق احلديث املذكور رصيحت يف 

وي عنه  جوابًا عن سؤال من اهّتمه  صدوره عىل وجه التقيّة، إذ الظاهر كون ما رر

 دفع تلك التهمة مل يكن بأدنى من ذلك كام ال خيفى، مع أّن كالمه بسّب أيب بكر، و

يعني من جانب األم، ثّم « الصّديق جّدي»وقع عىل أسلوب جوامع الكلم حيث قال: 

أظهر إنكار سّب اآلباء، يعني ال من ذلك اجلانب، فإّن إطالق األّب عىل اجلّد من األّم 

اصب فيام سيأيت من مبحث املریاث، وأيضًا إّنام إطالقت جمازي عىل ما يدّل عليه كالم الن

السّب، وقد سمعت منّا أّن السّب بمعنى الشتم ال جيوز عند آحاد اإلماميّة أيضًا  نفى 

بالنسبة إىل أحد، وإّنام املجّوز اللعن، وملّا اهّتمه املخالف بالسّب الذي استعملوه يف األعّم 

تعماًل له يف معناه األصّل الذي هو الشتم بنفي السّب مس من الشتم واللعنر غالطه 

نفيه للعن، عىل أّنه ال مانع رشعًا وال عقاًل من لعن  فقط كام مّر، فال يلزم من كالمه 

 املؤمن بل املسلم بل الكافر إذا كانو ظاملني، أال لعنة اهلل عىل الظاملني.

فمع ظهور خمائل الوضع عليه، لعدم  «ال قّدمني اهلل إن مل أقّدمه» وأّما الدعاء بجملة

مل عىل نحو من التقديم، كتقديمه يف الزمان، أو  ظهور ارتباطه بام قبله، يمكن أن حير

كام  تقديمه عىل عمر وعثامن مثاًل يف إظهار اإليامن، فال داللة له عىل تقديم عّّل 

امّية اجلامعة صدور أمثال هذه الكلامت اإلهي تومّهه الناصبة، وال يستبعدّن عنهم 

                                                                                                                                               

وإمامتهام، فإن أظهر الترّبي منهم، فهو رافيض وليس بشيعي. ذكر ذلك ابن حجر العسقالين يف مقّدمة رشح صحيح 

اند كه و بعضی از علام گفته: »31البخاري، وقال صاحب التحفة اإلثني عرشّية يف كتابه املوسوم ببستان املحّدثني ص

، «او آن است كه قائل بود به تفضيل حرضت علی بر حرضت عثامن كه مذهب مجعی از اسالف هم بودمعنی تشيع 

«. وقال بعض العلامء أّن معنى تشّيعه قوله بتفضيل عّّل عىل عثامن، وهو مذهب مجٍع من السلف كذلك»يعني: 

 )املصطفوي(
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يف مقام التقّية ومغالطة أهل اخلالف والعصبّية، فقد صدر عنهم أكثر من ذلك وأظهر، 

وي أّنه سأل رجل من املخالفني عن اإلمام الصادق  يا ابن » ، وقال:منها ما رر

رسول اهلل ما تقول يف أيب بكر وعمر، فقال: مها إمامان عادالن قاسطان، كانا عىل 

يه، فعليهّم رمحة اهلل يوم القيامة، فلّّم انرصف الناس قال له رجٌل من احلّق، وماتا عل

خاّصته: يا ابن رسول اهلل، لقد تعّجبت ممّا قلت يف حّق أيب بكر وعمر؟! فقال: نعم، 

ًة َيْدُعوَن إىَِل أهل النار كّم قال اهلل سبحانه: مها إماما  ا ، وأمّ النَّارِ َوَجَعْلنَاُهْم َأئِمَّ

َهنََّم فقد قال اهلل تعاىل:  القاسطان ا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا جِلَ ، وأّما العادالن َحَطبًاَوَأمَّ

، واملراد الذي كانا ُثمَّ الذين َكَفُروْا بَِرّّبِْم َيْعِدُلونَ كقوله تعاىل: فلعدوهلم عن احلّق 

من موهتّم حيث آذياه وغصبا حّقه عنه، واملراد  مستوليني عليه هو أمري املؤمنني 

عىل احلق أهّنّم ماتا عىل عداوته من غري ندامة عن ذلك، واملراد من رمحة اهلل رسول اهلل 

 فإّنه كان رمحة للعاملني، وسيكون خصًّم هلّم ساخطاً عليهّم منتقًّم منهّم يوم ،

العجب الذي فّرعه الناصب عىل تلك األحاديث  ، وبام قّررناه اندفع أيضاً «الدين

عّصبًا وحيفًا، وظهر أّن سؤاله للعصمة عن التعّصب وذّمه إّياه بأّنه ساء املوضوعة ت

 الطريق وبئس الرفيق من قبيل املثل املشهور: الشعری يرؤكل ويرذّم.

وأّما ما ذكره يف وجه إعراض علامء السنّة عن رّد كالم املصنّف من الوجهني، فقد 

فتذّكر، ومن العجب طعنه يف ضمن مّر منّا يف اخلطبة ما يرشدك إىل عدم اجّتاهه، 

الوجهني عىل كامل كالم املصنّف الذي مجع بني السليقة والكسب يف العربّية بنسبته إىل 

الركاكة والرطانة مع اشتامل رشحه بل جرحه هذا عىل العبارات امللحونة اخلالية عن 

ي ال يليق قصدها املتانة، امللّفقة من كالم غریه بألف حيلة وخيانة، وتضّمنه للمعاين الت

 بأهل الفهم والفطانة، وكأّنه قيل يف طعن أمثاله عىل كالم أهل الكامل:
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ــه  ــدطعن ــاموزون زن ــار ن ــل از گفت ــر كام ــر ه  ب
 

 خر چو ُسگينش كند بـو، خنـده بـر گـردون زنـد
 

ثّم ما ذكر من أّنه رّد عىل وجه التحقيق واإلنصاف ال عن جهة التعّصب 

لك ملا أتى به من تناول املصنّف العاّلمة برضوب واالعتساف، مردودت بمناقضة ذ

أعىل اهلل  –الشتم واملالمة، وحينئٍذ يتوّجه عليه مثل ما متّثل به سابقًا يف شأن املصنّف 

من سؤال اجلاّمل عن اجلمل، فإّنا نقول عىل طبق ما ذكره ثّمة،  –شأنه وصانه عاّم شانه 

العصمة والتعّفف عىل وجه ال يعرتيه  نعم ظاهرت عىل الناصب املجبول عىل عداوة أهل

الندامة والتأّسف، أّنه منّزهت عن درن التعّصب والتعّسف، مع خوضه يف مزابل الشتم 

 وجعل فمه بالوعة الفضالت عىل احلتم.

ثّم ما ذكره من أّن الفرقة املبتدعة ال يأمتنون علامء السنّة يف رواياهتم ونقوهلم، كالمت 

ظهر صدق ذلك من كذبه الرصيح عىل كتاب كشف صحيح وحقٌّ رصيح، ولقد 

الغّمة، ووضع احلديث عىل لسان األئّمة، وتبنّي أّن من عرّب عنهم باملبتدعة معذورون 

يف عدم ائتامهنم بعلامء السنّة، واّتضح أّن الكذب سنّة هذا الرجل هذا الرجل ومجاعة 

بحث اإلمجاع من  أصحابه، ال من تنّزه عن تصّور ذلك وارتكابه، وسيتّضح لك يف

مسائل أصول الفقه اخرتاعه لآلية، وجرأته عىل اهلل تعاىل فوق الغاية، وهذا ديدن 

األشاعرة القارصة، واحلشوّية الفاجرة، يشتهون املكابرة يف مجيع املسائل، ويتشبّثون يف 

ذلك بسائر الوسائل، خيلقون األكاذيب املمّوهة، ويتبدعون األعاجيب املشّوهة، 

 هم إىل بعض زخرف القول غرورًا، ويقولون منكرًا من القول وزورًا.يوحي بعض

وأّما ما ذكره من أّن آثار التعّصب والغرض يف تطويالت عبارة املصنّف ظاهرة، ففيه أّنه 

لو سّلم وجود تطويل يف كالم املصنّف اجلليل ال حيتاج إليه من يفهم الكثری من القليل، فقد 
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إىل آذان املخالفني القارصين يف معقوهلم ومنقوهلم، وتقريبه راعى يف ذلك سهولة وصوله 

إىل أذهان فروعهم وأصوهلم عىل طبق كّلم الناس عىل قدر عقوهلم، فإّنه لو أمجل يف الكالم، 

رّبام مل يتفّطنوا بمراده، ونسبوه إىل التعميّة واإللغاز، وإيراد ما ال قرينة عليه من املجاز، فتقرص 

 واألسمع، وتنقبض عنه األذهان والطباع، كام قيل )نظم(:عن إدراكه اآلذان 

 خــويش قــول آهنــگ امصــد دايــه دســت كــرده
 

ــود ــو در ش ــذاق ت ــخن بم ــن س ــه اي ــو ك ــا ب  ت
 

 يف آخر املبحث السابع إىل ما ذكرناه، حيث قال: قد أشار املصنّف 

ــه » ــدين ومــنعهم مــن ارتكــاب اخلطــأ الــذي ارتكب ولــو جــاز تــرك إرشــاد املقّل

ــات ــل هــذه الطاّم ــل مث إىل آخــر  (1)،«مشــاخيهم إن أنصــفوا مل نطــّول الكــالم بنق

 الكالم.

وأّما سؤال الناصب عن اهلل تعاىل أن جيعل سعيه مشكورًا، فها أنا أبرّشه متهّكاًم 

مأجورًا، أّنه قد شكر اهلل تعاىل سعيه، وجعل يف مرعى الزّقوم رعيه، وأمر زبانية 

ْق إِنقَك َأْنَت اْلَعِزيزر اْلَكِريمر ، وخطابه بـاجلحيم بإذاقته من احلميم وأّما تسميته  ،(0)ذر

ه املهمل باإلمهال فمهمل، وأّما اإلبطال فمنشأه إمهاله وإخالله يف حتقيق احلّق، بجرح

إّن من كان غرضه » وقرص غرضه عىل ترويج الباطل، ولنعم ما قال أفالطون اإلهلي:

، وسنكشف بعون اهلل تعاىل هذا املعّمى، ونبنّي «بني يديهالباطل مل ينل احلق، وإن كان 

 أّن ذلك االسم اسمت بال مسّمى.

                                                             

 .31( هنج احلق ص1)

 رعشّية: احلكيم. )املصطفوي(( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة امل0)



 

 

 

 

 

 

 [اإلدراك: املسألة األوىل ]

[1] 

 :قال املصنّف رفع اهلل درجته

 اإلدراك، وفيه مباحث:املسألة األوىل يف »

وبه ترعرف األشياء، وحصل  –عىل ما يأيت  –كان اإلدراك أعرف األشياء وأظهرها  (1)األّول، لـاّم 

 به فلهذا قّدمناه. (2)فيه من مقاالهتم أشياء عجيبة غريبة، وجب البداية

بالرضورة، قابلًة  اعلم أّن اهلل تعاىل خلق النفس اإلنسانّية يف مبدأ الفطرة خاليًة عن مجيع العلوم

هلا بالرضورة، وذلك مشاهدت يف حال األطفال، ثم إّن اهلل تعاىل خلق للنفس آالت هبا حيصل 

ما يدركه من  (3)اإلدراك، وهي القوى احلاّسة، فيحّس الطفل يف أّول والدته بحّس اللمس

ا، وكذا يتدّرج يف امللموسات، ويمّيز بواسطة اإلدراك البرصي عىل سبيل التدريج بني أبويه وغریمه

الطعوم وباقي املحسوسات إىل إدراك ما يتعّلق بتلك اآلالت، ثم يزداد تفطنّه فيدرك بواسطة 

إحساسه باألمور اجلزئية األمور الكلّية من املشاركة واملباينة، ويعقل األمور الكلّية الرضورية 

ن بمواضع اجلدال، أدرك وتفطّ  (4)بواسطة إدراك املحسوسات اجلزئّية، ثّم إذا استكمل العلوم

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: كام. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: البدأة. )املصطفوي(0)

 ( يف املطبوع من النهج: ملس، بدون األلف والالم. )املصطفوي(4)

 ( يف املطبوع من النهج: االستدالل. )املصطفوي(3)
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بواسطة العلوم الرضورّية العلوم الكسبّية، فقد ظهر من هذا أّن العلوم الكسبّية فرعت عىل العلوم 

الرضورّية الكلّية، والعلوم الرضورّية الكليّة فرعت عىل املحسوسات اجلزئّية، فاملحسوسات إذن هي 

 الفرع.يف  ه، فالطعن يف األصل طعنت ة أصل بعد صحّ الفرع إاّل  وال يصّح ، أصول االعتقادات

 اليسری ة واحلنابلة إاّل ة واملالكيّ ة والشافعيّ اجلمهور من احلنفيّ  ومجاعة األشاعرة الذين هم اليوم كّل 

ة يق ، فلزمهم إنكار املعقوالت الكلّ  –بيانه عىل ما يأيت  –من فقهاء ما وراء النهر، أنكروا قضايا حمسوسة 

 .انتهى كالمه  (0)،«السفسطة (1)ويلزمهم إنكار الكسبيات، وذلك عني، التي هي فرع املحسوسات

 اهلل: (4)قال الناصب خفضه

اعلم أّن هذه املباحث التي صّدر هبا كتابه كّلها ترجع إىل بحث الرؤية التي وقع فيها اخلالف »

بني األشاعرة واملعتزلة ومن تابعهم من اإلمامّية وغریهم، وذلك يف رؤية اهلل تعاىل التي جتّوزه 

وىل يف اإلدراك مع األشاعرة وينكره املعتزلة كام سرتاه واضحًا إن شاء اهلل تعاىل، فجعل املسألة األ

إرادة الرؤّية التي هي أخّص من مطلق اإلدراك من باب إطالق العام وإرادة اخلاص بال إرادة املجاز 

وقيام القرينة، وهذا أّول أغالطه، والدليل عىل أّنه أراد هبذا اإلدراك الذي عنون به املسألة الرؤية، أّنه 

ا عىل ما يأيت، وحصل فيه من مقاالهتم أشياء عجيبة لـاّم كان اإلدراك أعرف األشياء وأظهره»قال: 

، وإّنام ظهرت مقاالهتم العجيبة عىل زعمه يف الرؤية ال يف مطلق اإلدراك كام «غريبة، وجب البدأة به

ستعرف بعد هذا، فإّن األشاعرة ال بحث هلم مع املعتزلة يف مطلق اإلدراك، فثبت أّنه أطلق اإلدراك 

 اخلاص.ط، إذ ال داللة للعاّم عىل وأراد به الرؤية وهو غل

غری حمصل املعنى،  ، كالمت «عرف األشياءاإلدراك أعرف األشياء و أظهرها وبه تر »ثّم إّن قوله: 

م قة ثابتة، فال نسلّ دراك هي أعرف األشياء يف كوهنا حمقّ اإلالرؤية التي أراد من  ه إن أراد أنّ ألنّ 

                                                             

 )املصطفوي(«. عني»قبل كلمة « وه»( يف املطبوع من النهج وردت كلمة 1)

 .32-42( هنج احلق ص0)

اخلافض هو الذي خيفض اجلّبارين والفراعنة، أي يضعهم وهيينهم »( قال ابن األثری يف النهاية يف أسامء اهلل تعاىل: 4)

 يريد خفضه، واخلفض ضّد الرفع
ٍ
 )املؤّلف(«. وحيفض كّل يشء
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 ة، وإن أراد أنّ قة الوجود مثل الرؤيّ ض معروفة حمقّ من األجسام واألعرا كثریاً  ، فإنّ األعرفية

ة بالنسبة إىل كل حاّس  حساسات، ففيه أنّ اإلة أعرف بالنسبة إىل باقي حساس الذي هو الرؤيّ اإل

 .ل املعنىوباجلملة هذا الكالم غری حمّص  ة؟ة للرؤيّ حاهلا كذلك، فمن أين حصل هذه األعرفيّ  قهمتعلّ 

 ،عن مجيع العلوم بالرضورة الفطرة خاليةً  مبدأة يف ق النفس اإلنسانيّ إن اهلل تعاىل خل: »قوله ثمّ 

 ه مل يكن يعرف شيئاً علم منه أنّ ير  (1)، كالم باطل،«يف حال األطفال وذلك مشاهدت  ،هلا بالرضورة وقابلةً 

ة ة والسمعيّ ة كثریة من املحسوسات البرصيّ األطفال هلم علوم رضوريّ  ة، فإنّ من العلوم العقليّ 

 مل يكن هذا الرجل من أهل العلوم ولـاّم من احلس،  حاصلةت  هذه املحسوسات علومت  ة، وكّل والذوقيّ 

الفطرة خالية عن  مبدأالنفس يف  نّ أ، حسب أن مبدأ الفطرة الذي يذكره احلكامء ويقولون (2)ةالعقليّ 

عن  اجلنني فضالً  من احلكمة، فإنّ  يشءالعلوم، فهو حال الطفولية، وذلك باطل عند من يعرف أدنى 

ق النفس بالبدن، فالنفس يف تلك احلال خالية عن الطفل له علوم كثریة، بل املراد من بدء الفطرة آن تعلّ 

ة، وال يناسب بسطه يف هذا يف موضعه من الكتب احلكميّ كر ذر   العلم بذاته، هذا حتقيقت مجيع العلوم إاّل 

 .ةع عىل األشاعرة من الطرق العقليّ ه شنّأنّ  ى يظنّ ه مل يكن من أهل املعقوالت حتّ املقام، والغرض أنّ 

، أراد «ةفلزمهم إنكار املعقوالت الكليّ  – عىل ما يأيت بيانه –وأنكروا قضايا حمسوسة »قوله:  ثمّ 

عند فقد الرشائط، وأنت  (3)دراكاإلق الرؤية عند رشائطها، وعدم امتناع م أنكروا وجوب حتقّ به أهّن 

م د به أهّن أراإنكار القضايا املحسوسة  إنّ  للقضايا املحسوسة، ثمّ  ما ذكره ليس إنكاراً  كّل  ستعلم أنّ 

                                                             

مطلق اإلحساسات، حتى يرّد عليه بأّن األطفال هلم علوم رضورية، بل  ( مل يّدع املصنّف، خلو نفوس األطفال عن1)

 ، فتدبر. )شهاب الدين(«فيحسُّ الطفل يف أول والدته»رّصح بخالفه حيث قال: 

( تّبًا وترعسًا هلذا الرجل الذي أخذ العلوم العقلّية عّمن أخذ عن موالنا العاّلمة املصنّف بالوسائط، يعرّب عن أستاذ 0)

ه يف تلك الفنون هكذا، ووحيًا له أهو أعمى أم تراه يتعامى وال يرى كتاب معارج الفهم وأنوار امللكوت ورشح أساتيذ

التجريد وحاشية الشفاء وغریها من مؤلفات املصنّف اهلامم يف املسائل العقلّية، أو ال سمع وال رأى ما ذكره املحّقق 

 ي عىل التفّوه بأمثال هذه الكلامت؟! )شهاب الدين(الطويس خّريت العقليات يف حّق املصنّف، فكيف جيرت

( قد استعمل الناصب هنا اإلدراك يف معنى الرؤية كام ال خيفى، مع أّنه شنّع عىل املصنّف يف هذا االستعامل، إاّل أن 4)

 يرقال أّنه ساق كالمه هنا مساق كالم املصّنف، وفيه ما فيه. )املؤّلف(
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عتمد عىل حكم احلس، يمنعون االعتامد عىل القضايا املحسوسة، لوقوع الغلط يف املحسوسات فال ير 

 يف حكم احلس معتربت  وهذا هو مذهب مجاعة من العقالء، ذكره األشاعرة وأبطلوه، وحكموا بأنّ 

من يعتقد  هذا مذهبهم، فليس كّل  كام اشتهر هذا يف كتبهم ومقاالهتم، ولو فرضنا أنّ  املحسوسات،

مبادئ الربهان أشياء متعددة، من مجلتها  املعقوالت، فإنّ  بطالن حكم احلس يلزمه إنكار كّل 

من  ما أراد يف هذا املبحث أن يلزم األشاعرة لم أنّ فعر  املالزمة؟فمن أين هذه  ،املحسوسات

 ، انتهى.«واهلل أعلم ،ا عني الغلط والسفسطةش عىل ما بينّ السفسطة مل يلزمهم، بل كالمه املشوّ 

 أقول:

 فيه وجوه من الكالم ورضوب من املالم.

فألّنا ال نسّلم رجوع املباحث املذكورة إىل بحث الرؤية، وإّنام يكون  أّما، أّوالً،

كذلك لو كان البحث فيها مقصورًا عىل البحث عن الرؤية وليس كذلك، كيف وقد 

رّصح املصنّف يف هذا املبحث ببيان أحكام العلم الرضوري والكسبي وإدراك 

د بيان حكم حّس البرص احلواس اخلمسة من األبصار واللمس وغریمها، حيث قال بع

وكذا يتدّرج يف الطعوم وباقي املحسوسات إىل إدراك ما يتعّلق بتلك »: واللمس

عمدة ما  ،نعم احلواس.لزام يف باقي اإلم عمّ ، وكذا يف املباحث اآلتية ،انتهى،«اآلالت

 الرجوع؟وأين هذا من ، وقع البحث فيه هي مسألة الرؤية

ة تابعون يف هذه املسألة ونحوها اإلماميّ  كالمه من أنّ ما أشعر به  فألنّ  ،ا ثانياً وأمّ 

يف الكل،  مون عىل الكّل دهم اهلل بنرصه مقدّ ة أيّ اإلماميّ  للمعتزلة فرية بال مرية، فإنّ 

ة والوالية، فكانت املعتزلة هم ة املقتبسة عن مشكاة النبوّ دون بالعقائد احلقّ متفرّ 

ة وتابعيّ ، م الشيعةوباجلملة تقدّ  ،املسائلاملتأخرون املرتكبون موافقة الشيعة يف بعض 

عليه كالم الشهرستاين  أمر ظاهر مشهور، ويدّل  واألخذ عن أئمتهم ، املعتزلة هلم

 األشعري يف كتاب امللل والنحل، حيث قال:



:  لةأملسأ  51 ألدراکااألولی 

 

 

ــاّل  إنّ » ــن اهلــذيل الع ــا اهلــذيل، محــدان ب ــدّ ، فأب ــة، ومق ــة شــيخ املعتزل م الطائف

، عــن عــثامن بــن خالــد الطويــل، وأخــذ عــثامن أخــذا االعتــزال ،واملنــاظر عليهــا

ــن  ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عطــا، وأخــذ واصــل عــن أيب هاشــم عب عــن واصــل ب

  (1)نتهى.ا ،«احلنفية

سبت وهلذا نر ، أبا هاشم وأباه ريض اهلل عنهم كانا أئمة الشيعة وال ريب يف أنّ 

يف ذيل  اين أيضاً ة من فرق الشيعة إليهام يف بعض املسائل، وهلذا قال الشهرستالكيسانيّ 

 أحوال طوائف املعتزلة:

ومــنهم مــن يميــل إىل ، مــن شــيوخ املعتزلــة مــن يميــل إىل الــروافض نّ إ»

ــوارج، و ــنّ  اخل ــل الس ــا أه ــد وافق ــم ق ــه هاش ــائي وابن ــاجلب ــة وأهّن ا ة يف اإلمام

 (0)«... إلخباالختيار

أطلق العام وأراد اخلاص بال  املصنف  ا نقول: من أين علم أنّ فألنّ  ،ا ثالثاً وأمّ 

اللفظ  ة من أنّ ة العربيّ ر عند أئمّ مع ما تقرّ ذلك فساد يف عدم إرادة  إرادة املجاز؟ وأيُّ 

املوضوع له يف  يف أمر خاص ال من جهة اخلصوص، بل من جهة أنّ  (4)إذا استعمل

ه من حيث اخلصوصية فإنّ ، كإطالق اإلنسان عىل زيد، كان حقيقة املخصوصذلك 

ه س ُّس قني قدّ د املحقّ ح هبذا سيّ وقد رّص  ،ه موضوع له حقيقةأنّ جماز، ومن حيث 

 غریها.الرشيف يف حاشية رشح العضدي، وغریه يف 

دراك بمعنى اإل ف جعل العنواناملصنّ  م ما ذكره من أنّ ال نسلّ  افألنّ  ،رابعاً  اوأمّ 

                                                             

 .1( امللل والنحل ص1)

 .1لل والنحل ص( امل0)

( وفّرق أئّمة البالغة بني هذين وعرّبوا عن األّول باإلطالق، وعن الثاين باالستعامل، كام يف رشح التلخيص للمحّقق 4)

 التفتازاين واحلوايش املعّلقة عليه. )شهاب الدين(
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من غریها،  االختالف يف األبصار والرؤية أعظمر ، نعم مناه.قدّ ا کّ  وهو ظاهرت  (1)الرؤية،

 الرؤية.هنا عىل هدراك اإلوهذا ال يستلزم محل لفظ 

له، حيث نفى قيام القرينة يف ألوّ  مبطلت  آخر كالمه مناقضت  فألنّ ، خامساً  اوأمّ 

 قال: دراك عىل الرؤية، ثمّ اإلإطالق 

ــ» ــه اإله أراد هبــذا والــدليل عــىل أّن ــة – املســألةدراك الــذي عنــون ب ــ – الرؤي ه أّن

 ۔نتهىا ،«دراك أعرف األشياءاإلكان  لـاّم قال: 

، فطريقته يف تأسيس ه دليالً ى ساّم القرينة حتّ  ةه بالّ يف إظهار قوّ من ذلك أنّ  وأغربر  

بوا يف احلال، والتحقيق بنوا وخرّ  ،يشبه بناء األطفال ،(0)املقال وهدمه وإبطال بال إمهال

طلق عىل الصورة احلاصلة من وقد ير ، ساس باحلواساإلحراد به طلق وير دراك قد ير اإل أنّ 

ل ل، وعىل املعنى األوّ م والتعقّ ل والتوهّ حساس والتخيّ اإلاملدرك عند املدرك، فيتناول 

ب اهلل مشهده يف إهليات التجريد حيث قال يف إثبات وقع قول املحقق الطويس طيّ 

بل  (3)،(3)«.. إلخدراكباإلصافه تعاىل عىل اتّ  والنقل دّل »صفتي السمع والبرص له تعاىل: 

                                                             

]يف نسخة أخرى من النسخ ( ولقّوة داللة اإلدراك عىل اإلحساس وتبادره منه كام ذكرنار اعرتض الفاضل الشریواين 1)

املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: الشریازي[ يف بحث الوجود من حاشيته عىل رشح املواقف عند تقييد اإلدراك الواقع 

ال حاجة إىل تقييد االدراك باالحساس، بل قد يرستعمل اإلدراك يف معنى اإلحساس عىل سبيل »يف كالم املصنف بأّنه 

 )املؤّلف(، انتهى. «االشرتاك

 ( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: إمهال. )املصطفوي(0)

 .320( انظر كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد للعاّلمة احلّّل ص4)

( ال يذهب عليك أّن اإلدراك يف كالم املحّقق ههنا حممول عىل مطلق اإلحساس أيضًا، ألّن املراد منه أّنه تعاىل مدرك 3)

للمحسوسات بال آلة، إاّل أّنه ال جيوز عليه إطالق الالمس والذائق والشام وإن كان مدركًا للمشمومات واملذوقات وامللموسات، 

ال جتوز اجلسارة عليها بغری إذن الشارع، وال إذن من الشارع فيها بخالف السميع والبصری، فإّن وذلك ألّن إطالق أسامء الصفات 

ِميعر اْلبَِصریر إطالقهام عليه تعاىل يف الرشع واقع، وقوله تعاىل:  َو السق  ، عىل جوازه نصٌّ قاطع. )املؤّلف(َوهر
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، وقد (0)احلدوديف رسالة  (1)ح به بعض الفضالءتبادره يف هذا املعنى كام رّص  عىدق ام ير ربّ 

املوسوم بنهج املسرتشدين، حيث جعله  (4)كتاب]الـ[ـبذلك يف  أيضاً  فح املصنّ رّص 

الع احليوان لالعتقاد املنقسم إىل العلم والتقليد واجلهل املركب، وأراد به اطّ  مقابالً  قسامً 

ا نجد بأنّ  عىل العلم مستنداً  عىل األمور اخلارجية بواسطة احلواس، وحكم بكونه زائداً 

الثاين مؤمل  (3)إذوبني اللمس الذي هو إدراكها،  تفرقة رضورية بني علمنا بحرارة النار

ما  صف بالعلم كّل عىل العلم لزم أن يتّ  دراك غری زائداإللو كان  دون األول، وأيضاً 

 العلم.صف به دون إذ احليوانات العجم تتّ  ،وليس كذلك، صف بهاتّ 

ل ف غری حمّص ما ذكره من الرتديد يف بيان كون كالم املصنّ  فألنّ  ،سادساً  اوأمّ 

الرؤية التي »ني أعني قوله: اد عنوان الشقّ ل له، الحّت قبيح ال حمّص  مردودت  املعنى، ترديدت 

إرادة  إنّ  ثمّ ، وهو ظاهر ،«اإلحساس الذي هو الرؤّية» :قولهو «أراد من اإلدراك

األول يقتيض أن يكون  ق والثبوت كام ذكره الناصب يف الشّق ة يف التحقّ األعرفيّ 

ثری من حتى يلزم اشرتاكه مع ك ثابتاً  قاً د كونه حمقّ ، ال جمرّ وثبوتاً  قاً دراك أعرف حتقّ اإل

كون كثری من األجسام واألعراض  األجسام واألعراض كام زعمه الناصب، وأيضاً 

فال نسّلم األعرفية، فإّن كثريًا »بقوله:  دراكاإلة ملنعه أعرفيّ  ال يصلح سنداً  ثابتاً  قاً حمقّ 

                                                             

، انتهى كالمه. «ها، فهو يف األصل حلوق جسم بجسماإلدراك وجدان املرئّيات وسامع األصوات وغری»( حيث قال: 1)

 )املؤّلف(

( وهي رسالةت تصّدى مؤّلفها لتحديد األشياء وتعريفها عىل ترتيب احلروف اهلجائّية، وذكر لفظ اإلدراك يف باب 0)

اجع. )شهاب الدين(  األلف، ويرظّن كوهنا للمحّقق الرشيف اجلرجاين، فلریر

 ين يف متن الطبعة املرعشّية، وقد أضفنامها ليتّسق الكالم. )املصطفوي(( األلف والالم ليسا موجود4)

 )املصطفوي(«. إذا»( يف الطبعة املرعشّية: 3)
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دراك عنها، وكذا ال اإلال يقتيض عدم أعرفية  «من األجسام واألعراض حمّققة معروفة

وإن أراد أّن اإلحساس الذي هو الرؤّية أعرف » :هيف الشق الثاين أنّ  ل لقولهحمّص 

.. بالنسبة إىل باقي اإلحساسات، ففيه أّن كل حاّسة بالنسبة إىل متعّلقه حاهلا كذلك

م أن حساسات، وسلّ اإلة بالنسبة إىل باقي ه إذا اعترب األعرفيّ لظهور أنّ  ،«إلخ

وال  (1)ف،كالم املصنّ  حساسات، تمّ اإلاالحساس البرصي أعرف بالنسبة إىل باقي 

قاهتا أو غریها، وباجلملة ة بالنسبة إىل متعلّ حساسات أعرفيّ اإليقدح فيه أن يكون لباقي 

، وهلذا تراهم حساسات يكاد أن يكون حمسوساً اإلة الرؤية بالنسبة إىل باقي أعرفيّ 

الباطنة لظهورها  ة القوى املدركة الظاهرة عىلمون يف الكتب الكالمية واحلكميّ يقدّ 

 (0)قنيد املحقّ ه عليه سيّ تها كام نبّ تها وأعرفيّ ة األبصار عىل غریها من الظاهرة ألظهريّ وقوّ 

 ه يمكن اجلواب بإرادة الشّق رنا ظهر أنّ يف رشح املواقف، وغریه يف غریه، وبام قرّ 

ا أعرف احلواس الظاهرة، فإهّن  دراك ما يشمل سائرباإلراد وهو أن ير ، الثالث

الشارح  دراكات الباطنة من إدراك نفس النفس وآالهتا الباطنة كام عرفت، فظهر أنّ اإل

ل معنى اجلارح الناصب لقصور فهمه واستعداده وبعده عن أهل التحصيل، مل حيّص 

 اجلليل.ف وال معنى كالم املصنّ  القومكالم 

ا ال کّ  «من احلس حاصلةٌ  هذه املحسوسات علومٌ  وكّل »: قوله فألنّ  ،ا سابعاً وأمّ 

العلم واملعلوم  نّ أال علوم، ومن قال  املحسوسات معلوماتت  ، ألنّ ل له أصالً حمّص 

مع املعلوم  العلم بمعنى الصورة احلاصلة يف العقل متحدٌّ  ان بالذات، أراد أنّ متحدّ 

                                                             

( ثّم ال خيفى أّن املصنّف رفع اهلل درجته قد ذكر هذه املقّدمة لبيان وجه االبتداء بذكر بحث اإلدراك، ويكفي يف ذلك 1)

 تأّمل. )املؤّلف(معرفة األشياء به يف اجلملة، ]فـ[ـ

 ( املراد هو السّيد الرشيف اجلرجاين. )شهاب الدين(0)
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مع املحسوس املوجود يف  العلم بمعنى إدراك احلواس الظاهرة متحدٌّ  احلاصل فيه، ال أنّ 

ف حسب أن مبدأ املصنّ  ا ما ذكره من أنّ هذا غلط وسفسطة كام ال خيفى، وأمّ  فإنّ ، اخلارج

  معاندت ف إاّل ا ال يفهمه من كالم املصنّ ذلك کّ  بأنّ  الفطرة هو حال الطفولية مدخولت 

 خلوّ  أنّ هو ، «وذلك مشاهد يف حال األطفال»: عليه، فإن ظاهر معنى قوله يف الردّ  حريصت 

ة يف حال الطفوليّ  معلومت  الفطرة عن جمموع العلوم وكوهنا قابلة هلا مشاهدت  مبدأالنفس يف 

عن مجيع العلوم وقابلة هلا،  النفس خالية فيها أيضاً  الفطرة، فإنّ  مبدأمن  التي هي قريبةت 

وذلك »: ة، فقوله يف حال الطفوليّ  الفطرة أكثر من اخللوّ  مبدأيف  اخللوّ  غاية األمر أنّ 

الفطرة من  مبدأة يف النفس اإلنسانيّ  ، تنبيه عىل دعوى خلوّ «يف حال األطفال مشاهٌد 

ه هذا ة كام تومّه الفطرة بحال الطفوليّ  ملبدأ ها يف حال الطفولة، ال تفسریت مشاهدة خلوّ 

ة كام عقليّ من العلوم ال الطفل ال يعرف شيئاً  ف احلكم بأنّ فال يلزم من كالم املصنّ  اجلارح،

عىل عبارة  لكان أظهر وروداً ، ما أورده عىل عبارة املصنف ه لو تمّ ، عىل أنّ ه ثانياً تومّه 

ن ال ينكر ه الرشيف الذي كان تلميذ تلميذه، وکّ س ُّس قني قدّ حاشية املطالع لسيد املحقّ 

 يف جرحه هذا عن رشحه  ام اجلارح الذي استمدّ كونه من علامء املعقوالت سيّ  أحدت 

و يمكن محل » :عند حتقيق قول شارح املطالع الرشيفه س ُّس عىل املواقف، فقد قال قدّ 

، ها ظاهرالفطرة عن العلوم كلّ  مبدأخلو النفس يف  إنّ » :لخإ «قرائن اخلطبة عىل مراتبها

 نتهى، فإنّ ا ،«تها، وإن كانت يف ابتداء طفوليّ ا ال تغفل عن ذاهتا أصالً وقش فيه بأهّن وإن نُ 

 مبدأوال أسبق من  ،ة أسبق األحواليكون ابتداء الطفوليّ  أنّ الوصليّة لمة إن مقتىض ك

 .لتأمّ ]فـ[ـ ،ادمهاإشعال بل ترصيح باحّت  فيكون يف كالمه أيضاً  ،الفطرة

الفطرة عن العلوم وإيراد االعرتاض عليه  مبدأالنفس يف  احلكم بخلوّ  فألنّ ، ا ثامناً وأمّ 

فال وجه لذكر االعرتاض من  ،بمثل ما ذكره الناصب واجلواب عنه مذكور يف كتب القوم
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من أهل نحلة الناصب قال يف بحر  (1)عمر الكاتب القزويني غری ذكر جوابه، وذلك ألنّ 

الفطرة ليس له  مبدأن يف اإلنسا ووجه احلاجة إىل املنطق أنّ »الفوائد يف رشح عني القواعد: 

قت ل حال تعلّ ا أوّ الفطرة إمّ مبدأ املراد من  ض عليه بأنّ واعرتر  ،«.. إلخمن العلوم يشءٌ 

اإلنسان يف تلك احلالة عامل  فإنّ  ما كان، اً بالبدن أو حالة الوالدة وأيّ  فيها النفس

والربد واجلوع والشبع، فال  ة واألمل واحلرّ ة ذاته و بسائر الوجدانيات من اللذّ بخصوصيّ 

ة الذات إدراك جزئي وال الشعور بخصوصيّ  جيب بأنّ عن مجيع العلوم، وأر  يكون عارياً 

لك عىل وجه كّل فهناك ذة ة ماهيّ ه إذا طلب بعد العلم بتلك اخلصوصيّ ، لكنّ ى علامً يسمّ 

ية، أمور كلّ د قائم مفارق، وهذا املجموع نفسه جوهر جمرّ  علم أنّ ، مثل أن ير ى علامً يسمّ 

حساسات يف باإلدراكات الشبيهة اإل، بل هي من قبيل وكذلك الوجدانيات ليست علوماً 

النفس  نّ أ ف مل يقلاملصنّ  شكال عىل أنّ اإلة، فال يرد ة، والعلوم إدراكات كليّ كوهنا جزئيّ 

رة عن الفط مبدأة يف ا خاليّ ها عن مجيع العلوم، واملراد أهّن ح بخلوّ خالية عن العلوم، بل رّص 

بتأكيد العلوم بقوله:  (0)ه عليه شارح املطالع رمحه اهللمجيع العلوم ال عن كل واحد، كام نبّ 

عن الطفل له علوم كثریة، بل لو  اجلنني فضالً  ه ما أورده الناصب من أنّ ، فال يتوّج «هاكلّ »

وم يف العبارة ألمكن تصحيحها بحمل األلف والالم يف العل مل يكن لفظ اجلميع موجوداً 

                                                             

 . )املصطفوي( 1 ۃ( تقّدمت ترمجته بقلم السّيد املرعيش يف هامش الصفح1)

( هو العاّلمة املحّقق املدّقق يف العلوم العقلّية والنقلّية والرياضّية، قطب الدين حمّمد الرازي البوهيي، صاحب كتاب 0)

املحاكامت ورشحي املطالع والشمسّية وغریها، وكان من تالميذ موالنا العاّلمة املصنّف وابنه فخر املحّققني، تويف سنة 

، وله ذرّية مباركة فيها العلامء والفقهاء واألدباء واحلكامء، وباجلملة كان املرتجم من نوابّ الشيعة 119وقيل سنة  199

فتخر به، والعج ب كّل العجب من بعض أرباب الرتاجم حيث زعم كون الرجل من علامء العاّمة، وهلل دّر اإلمامّية وکّن ير

شيخ مشاخينا ثقة اإلسالمة النوري يف خامتة املستدرك حيث أزاح العّلة وأبان غفلة ذلك املؤّلف يف حسبانه، عصمنا اهلل تعاىل 

 لعلم من الفريقني العاّمة واخلاّصة. )شهاب الدين(من الزلل يف القول والعمل، ويروي عن قطب الدين مجاعة من فطاحل ا
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ج عىل روق فال ير  ،ف مل يكن من أهل املعقوالتاملصنّ  ا ما ذكره من أنّ عىل االستغراق، وأمّ 

ة، كرشحه املوسوم بكشف اخلفاء يف ف يف العلوم العقليّ فات املصنّ من وصلت إليه مصنّ 

وغری ذلك  ،ورشحه عىل التجريد ،وحاشيته عىل رشح اإلشارات ،حل مشكالت الشفاء

ة قني صدر امللّ د املدقّ ذ سيّ بنفاستها العلامء األعالم، وإليه تنتهي سلسلة تلمّ ا اعرتف کّ 

 العقليات.يف  (1)د الشریازيوالدين حممّ 

أنكروا قضايا حمسوسة عىل »املصنف أراد بقوله:  ما ذكره من أنّ  فألنّ  ،ا تاسعاً وأمّ 

ام أراد م، وإنّ مسلّ  غری «.. إلخأنكروا وجوب حتقق الرؤية عند رشائطها»م أهّن  «ما يأيت

، ق رشائطه كام أوضحناه سابقاً من احلواس عند حتقّ  ق أثر كّل إنكارهم وجوب حتقّ 

ما هو رصيح يف ذلك، حيث نسبهم إىل  ف يف البحث الرابع أيضاً وسيأيت من املصنّ 

االقتصار عىل هذه  البرص والسمع واللمس، وظاهر أنّ  جتويز خالف ما حيكم به حّس 

م أنكروا قضايا هّن أ الكتفاء باألهم، فظهر صدق قول املصنفالثالثة من باب ا

من البرص والسمع واللمس والذوق والشم، مع  به املحسوسة باألعمّ  حمسوسة مراداً 

 فافهم. ،يف األعم منها جارٍ  وجه إنكارهم للمحسوس بواحدٍ  أنّ 

م به أهّن ثم إنكار القضايا املحسوسة، أراد »ما ذكره بقوله:  فألنّ ، ا عارشاً وأمّ 

                                                             

( هو العاّلمة السّيد صدر الدين حممد احلسيني الدشتكي الشریازي املدّقق املحّقق يف العقليات، استشهد يوم اجلمعة 1)

زار إىل اآلن، أ 224رمضان سنة  10 خذ اهلل بحّقه ببلدة شریاز، وقربه بباب املدرسة املنصورّية يف تلك البلدة معروفت ير

من قاتليه األُسة الرتكامنّية، وله تآليف وآثار شهریة كاحلاشية عىل رشح التجريد، ورسالة إثبات الواجب، ورسالة يف 

حتقيق املغالطة املشهورة باجلذر األصم، واحلاشية عىل رشح الشمسية يف املنطق، واحلاشية عىل رشح املطالع يف املنطق، 

منصور سّيد احلكامء صاحب املدرسة املنصورّية، وهو جّد العالمة موالنا السيد عّل خان املدين  وابنه األمری غياث الدين

شارح الصحيفة، وينتهي نسبه الرشيف إىل زيد الشهيد ابن اإلمام عّّل بن احلسني زين العابدين سالم اهلل عليه، 

 ث. )شهاب الدين(وللمرتجم عقب إىل يومنا هذا، فيهم األجاّلء يف الفقه واألدب واحلدي
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 وجوه.فيه نظر من  (1)،«.. إلخيمنعون االعتّمد عىل القضايا املحسوسة

                                                             

إّن الشبهة التي أوردوها يف التشكيك يف احلسّيات والبدهييات وإن عجز كثری من »( وقال بعض فضالء احلنابلة: 1)

الناس عن حّلها، فهم يعلمون أهّنا قدح فيام علموه باحلّس واالضطرار، فمن قدر عىل حّلها وإاّل فلم يتوقف جزمه بام 

 ، انتهى.«هاعلمه بحّسه واضطراره عىل حلّ 

لم باحلّس والعقل، »وقال يف موضع آخر:  إّن األمور احلّسيقة والعقلّية اليقينّية قد وقعت فيها شبهات كثریة، تعارض ما عر

فلو توّقف علمنا بذلك عىل اجلواب عنها وحّلها، مل يثبت لنا وال ألحٍد علم يشء من األشياء، وال هناية لـاّم تقذف به 

يالّية، وهي من جنس الوساوس واخلطرات واخلياالت التي ال تزال حتدث يف النفوس شيئًا فشيئًا، النفوس من الشبه اخل

بل إذا جزمنا بثبوت اليشء جزمنا ببطالن ما يناقض ثبوته، ومل يكن ثبوت ما يقدر من الشبه اخليالّية عىل نقيضه مانعًا من 

ك احلّس إاّل ويمكن لكثری من الناس أن يقيم عىل عدمه جزمنا به، ولو كانت الشبه ما كانت فام من موجود وصل بدر

شبهًا كثریة يعجز السامع عن حّلها، وقد رأينا وسمعنا ما أقامه كثریت من املتكّلمني من الشبه عىل أّن اإلنسان تتبّدل نفسه 

غریها هكذا أبدًا، الناطقة يف الساعة الواحدة أكثر من ألف مّرة، وكل حلظة تذهب روحه وتفارق وحتدث له روح أخرى 

وما أقاموه من الشبه عىل أّن الساموات واجلبال والبحار تتبدّل كل حلظة وخيلف غریها، وما أقاموه من الشبه عىل أّن روح 

اإلنسان ليست فيه وال خارجة عنه، وزعموا أّن هذا أصّح املذاهب يف الروح وما أقاموا من الشبه عىل أّن اإلنسان إذا 

 مكان مل يمّر عىل تلك األجزاء التي من مبدأ حركته وهنايتها وال قطعها وال حاذاها، وهي مسألة طفرة انتقل من مكان إىل

النظام وأضعاف أضعاف ذلك، وههنا طائفة من املالحدة االحّتادية كّلهم يقولون أّن ذات اخلالق هي عني ذات املخلوق 

والوهم يغلط يف التعدد ويقيمون عىل ذلك شبهًا كثریة، وقد نظمها  وال فرق بينهام البّتة، وأّن االثنني واحد، وإّنام احلّس 

ابن الفارض يف قصيدته، وذكرها صاحب الفتوحات يف فصوصه ]يف نسخة أخرى من النسخ املعتمد عليها يف الطبعة 

اه إاّل بعد العلم املرعشّية: فتوحه[ وغریها، وهذه الشبه كلها من واد واحد، وهي خزانة الوساوس، ولو مل نجزم بام علمن

 ، انتهى.«برّد تلك الشبهات مل يثبت لنا علم أبداً 

قلنا كون اإلمجاع حّجة قطعّية معلومت بالرضورة من الدين، فيكون التشكيك فيه باالستدالل يف »وقال صاحب املواقف: 

لتفت إليها  ، انتهى.«مقابلة الرضورة سفسطة ال ير

م الثاين، النظر يف ثبوته عنهم، وهو العلم باتفاقهم، وقد زعم منكروا اإلمجاع املقا»وقال يف رشحه ألصول ابن احلاجب: 

أّنه عىل تقدير ثبوته يف نفسه، فثبوته عنهم حمال، قالوا يف بيانه: إّن العادة قاضّية بأّنه ال يّتفق أن يثبت عن كل واحد من 

، ومن أنصف من نفسه جزم بأهّنم ال يعرفون بأنفسهم علامء الرشق والغرب أّنه حكم يف املسألة الفالنّية باحلكم الفالين

فضاًل عن تفاصيل أحكامهم، هذا مع جواز خفاء بعضهم عمدًا لئاّل يلزمه املوافقة واملخالفة أو انقطاعه لطول غيبته، فال 

، والعربة بالرأي يعلم له خرب ألُسه يف مطمورة أو مخولة، فال يرعرف له أثر، أو كذبة يف قوله رأيي يف هذه املسألة هكذا
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نكار املذكور منع االعتامد عىل القضايا باإل املصنف أراد م أنّ ا ال نسلّ أنّ  :لاألوّ 

األشاعرة مل  هذا مذهب مجاعة من العقالء غری األشاعرة، فإنّ  جه أنّ ى يتّ املذكورة حتّ 

 يا املحسوسة لوا إنكارهم للقضايعلّ 
ٍ
 املكابرة.سبوا إىل ، وهلذا نر أصالً  بيشء

نسب إىل مجاعة من العقالء، وفيه ذلك ير  املذكور يف رشح املواقف أنّ  أنّ  :الثاين

هذا مذهب مجاعة من  فحكم هذا الناصب اجلارح بأنّ ، إشارة إىل بطالن تلك النسبة

 وقع من أصحابه العقالء متويه رصيح وتدليس قد ارتكبه لدفع االستبعاد عاّم 

 املكابرة.من هذه  األشاعرة قريباً 

األشاعرة ذكروا مذهب تلك اجلامعة من  عليه كالمه من أنّ  ما دّل  أنّ  :الثالث

ر عن هؤالء اجلامعة من عقالء ام أبطل ذلك من تأّخ م، وإنّ العقالء وأبطلوه غری مسلّ 

ذكروا ذلك يف كتبهم بطال، واإلرون من األشاعرة يف ذلك احلكامء، ووافقهم املتأّخ 

 إليه.مع عدم تنبيههم من إفضاء ذلك إىل بطالن ما ذهبوا 

                                                                                                                                               

دون اللفظ، وإن صدق فيام قال لكن ال يمكن السامع منهم يف آن واحد بل يف زمان متطاول، فرّبام يتغرّی اجتهاد بعض 

 فریجع عن ذلك الرأي قبل قول اآلخر، فال جيتمعون عىل قول يف عرص.

ّنه مستحيل عادة ألن اآلحاد ال تفيد إذ ال جيب العمل املقام الثالث النظر يف نقل االمجاع إىل من حيتّج به، وقد زعم املنكرون أ

به يف اإلمجاع كام سيأيت، فتعنّي التواتر، وال يتصّور إذ جيب فيه استواء الطرفني والواسطة، ومن البعيد جدًا أن تشاهد أهل 

بعد طبقة إىل أن يتصل بنا.  التواتر مجيع املجتهدين رشقًا وغربًا ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم إىل أهل التواتر، هكذا طبقة

واجلواب عن شبهة املقامني واحد وهو أّن ذلك تشكيك يف مصادفة الرضورة، فإّنا نعلم قطعًا من الصحابة والتابعني اإلمجاع 

 ، انتهى.«عىل تقديم الدليل القاطع عىل املظنون، وما ذلك إاّل بثبوته عنهم وبنقله إلينا، فانتقض الدليالن

نصف املتأّمل أّن دعوى الرضورة يف مقامي اإلمجاع أخفى بمراتب من دعوى الرضورة فيام نحن فيه، كام وال خيفى عىل امل

أن الشبهة املوردة فيهام أقوى وأظهر من الشبهة املوردة فيام نحن فيه فال تكون تلك الشبهة الفاجرة إاّل حمض العناد 

 واملكابرة. )املؤّلف(
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ليس كّل من يعتقد بطالن حكم احلس يلزمه إنكار كّل »: قوله أنّ  :الرابع

عليها من  املستدّل  املّدعىعىل ذلك، فمنع  ف قد استدّل املصنّ  بأنّ  مدخولت  «املعقوالت

 ض لدليلها مناقشة غری مسموعة.غری تعرّ 
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[2] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 (1)دراك.اإلالبحث الثاين يف رشائط »

 (3)بدوهنا:ثامنية ال حيصل  بأمورت  (2)دراك مرشوطت اإل األشاعرة عىل أنّ  عداأطبق العلامء بأُسهم 

 ة.ل سالمة احلاّس األوّ 

ال يكون  يف األعراض والصور يف املرايا فال تبرص شيئاً  (5)حكمها كام (4)الثاين املقابلة أو ما يف

 املقابل.وال يف حكم  مقابالً 

 رؤيته.اجلسم لو التصق بالعني مل يمكن  الثالث عدم القرب املفرط، فإنّ 

 الرؤية.ن البعد إذا أفرط مل يمك الرابع عدم البعد املفرط ألنّ 

 الرؤية.مع وجود احلجاب بني الرائي واملرئي ال يمكن  اخلامس عدم احلجاب فإنّ 

 رؤيته.اف الذي ال لون له كاهلواء ال يمكن السادس عدم الشفافية، فإن اجلسم الشفّ 

 (6)لإلدراك.د الرائي السابع تعمّ 

 رضورياً  وحكموا بذلك حكامً شاهد يف الظلمة، ال ير  امللّوناجلسم  الثامن وقوع الضوء عليه، فإنّ 

 فيه.ال يرتابون 

 رشطاً  (8)دراكلإلمني والفالسفة، ومل جيعلوا األشاعرة يف ذلك مجيع العقالء من املتكلّ  (7)وخالفت

                                                             

 ، وأرشری يف هامشه لنسخة خطّية موافقة ملا يف املتن. )املصطفوي(( يف املطبوع من النهج: الرؤية1)

 ( يف املطبوع من النهج: الرؤية مرشوطة. )املصطفوي(0)

 موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« ال حيصل بدوهنا»( ليست عبارة 4)

 موجودتني يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« ال حيصل بدوهنا»( ليست كلمتي 3)

 ليست موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« كام( »5)

 ( يف املطبوع من النهج: تعّمد الرائي للرؤية. )املصطفوي(9)

 ( يف املطبوع من النهج: خالف. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: ومل جيعلوا للرؤية. )املصطفوي(1)
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 انتهى كالمه. (1)،«عاقلفيها  من هذه الرشائط، وهو مكابرة حمضة، ال يشّك 

 قال الناصب خفضه اهلل:

ون وجوده موقوفًا عليه ويكون خارجًا عنه، فمن قال رشط أقول: اعلم أّن رشط اليشء ما يك»

الرؤية هذه األمور ماذا يريد من هذا؟ إن أراد أّن الرؤية ال يمكن أن يتحّقق عقالً إاّل بتحّقق هذه 

ال نسّلم االستحالة العقلية، ألّنا وإن  (2)األمور، واستحال عقاًل حتّققه بدون هذه األمور، فنقول له

ب الطبيعّية وجود الرؤية عند حتّقق هذه الرشائط وفقداهنا عند فقدان يشء منها، إاّل نرى يف األسبا

أّنه ال يلزم بمجّرد ذلك من فرض حتّقق الرؤية بدون هذه الرشائط حمال، وكل ما كان كذلك ال 

بتحّقق املرشوط الذي هو الرؤية عند حصول هذه  (3)يكون حماالً عقليًا، وإن أراد أّن العادة جرت

الرشائط، وحمال عادة أن تتحّقق الرؤية بدون هذه الرشائط مع جوازه عقاًل، فال نزاع لألشاعرة يف 

هذا، بل غرضهم إثبات جواز الرؤية عقالً عند فقدان الرشائط، ومن ثّمة تراهم يقولون أّن الرؤية 

تي اعتربها الفالسفة، أمر خيلقه اهلل يف احلي، وال يشرتط بضوء وال مقابلة، وال غریمها من الرشائط ال

وغرضهم من نفي الرشطّية ما ذكرنا، ال أهّنم يمنعون جريان العادة، عىل أن حتّقق الرؤية إّنام يكون 

عند حتقق هذه الرشائط، ومن تتبّع قواعدهم علم أهّنم حييلون كل يشء إىل إرادة الفاعل املختار 

ألسباب الطبيعّية كالفالسفة، ومن يلحس وعموم قدرته، وال يعتربون يف خلق األشياء توّقفه عىل ا

كاملعتزلة ومن تابعهم، فحاصل كالمهم أّن اهلل تعاىل قادر عىل أن خيلق الرؤية يف حيٍّ مع  (4)فضالهتم

فقدان هذه الرشائط، وإن كان هذا خرقًا للعادة، فأين هذا من السفسطة وإنكار املحسوسات 

 ، انتهى كالم الناصب.«يت عليك باقي التحقيقاتواملكابرة التي نسب هذا الرجل إليهم؟! وسيأ

 

                                                             

 .32( هنج احلق ص1)

 ة التي بني أيدينا من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(( الكلمة غری واضحة يف النسخ0)

 ( يف بعض النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: أّن يف العادة جرى حتّقق املرشوط. )املصطفوي(4)

ع ( ال ّتفى عليك ركاكة كلامت هذا العنيد وبذائة لسانه يف املسائل العلمّية التي يدور البحث عليها بني األعالم، وم3)

 هذا يرّبأ نفسه من العناد والتعصب، وينسب نفسه إىل مهيع اإلنصاف وبرائتها من االعتساف! )شهاب الدين(
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 أقول:

 فيه نظر من وجوه.

يف هذا املقام دعوى البداهة، ومرجع رّد  فألّن حاصل كالم املصنّف  ،أّما أّوالً 

الناصب املطرود وترديده املردود منع البداهة، وهو مكابرة ال يشّك فيها عاقل كام قال 

اب عن مثل هذا املنع بأنّه مكابرة ال تستحّق  اجلواب أو ال يرلتفت إليها،  (1)املصنّف، وكثریاً ما جير

ح يف حّجية اإلمجاع وغریه عن غریها، كام أجاب به صاحب املواقف عن مناقشة من قد

حتى يتّجه إيراد املنع والنقض  واحلاصل أنّا ال نثبت اشرتاط األمور املذكورة يف الرؤية بدليل

 كام أجاب بمثله أفضل املحّققني  (0)عىل مقّدماته، بل نقول أّن بدهية العقل الرصيح تقتضيه،

 ، ونسبه إىل الغلط حيث قال:عن شبهة من استشكل حكم احلّس  (4)يف نقد املحّصل

لــو أثبتنــا صــّحة احلكــم بثبــوت املحسوســات يف اخلــارج بــدليل، لكــان األمــر »

عىل ما ذكره، لكنّـا مل نثبـت ذلـك إاّل بشـهادة العقـل مـن غـری رجوعـه إىل دليـل، 

 ، انتهى.«فليس لنا أن نجيب عن هذه اإلشكاالت

 وقال املصنّف فيام سيجيء من مسألة بقاء األعراض:

إّن االستدالل عـىل نقـيض الرضـوري باطـل، كـام يف شـبه السوفسـطائية، فإهّنـا »

 ۔انتهى (3)،«ال ترسمع لـاّم كانت االستدالالت يف مقابلة الرضوريات

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: يستحق. )املصطفوي(1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: تقتضيه. )املصطفوي(0)

نصری الدين الشهری، وهو املعنّي هنا ( املحّصل لإلمام الرازي يف أصول الدين، ونقده للمحّقق الطويس اخلواجة 4)

بأفضل املحّققني، وللعاّلمة السّيد نصری الدين احلسيني املرعيش، جّدي املحّقق كتابت ساّمه حمّصل املحّصل يف تلخيص 

 املحّصل، وهو نفيست يف بابه. )شهاب الدين(

 .11( هنج احلق ص3)
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ولو علمنا أّنه يمكن ذلك لعموم قدرته تعاىل، لكنّه خارج عن حمل النزاع، إذ  

ملودعة فيها، واحلاصل أّن الرؤية هلا النزاع يف إدراك البارصة باآللة املشهورة، والقّوة ا

ر إاّل بأن يكون املرئّي يف جهة والرائي له حاّسة، فلو أطلقوا  معنى معروف ال يرتصوق

الرؤية عىل معنى آخر غری املعنى املشهور، كاالنكشاف التام واإلبصار بغری تلك 

 لفظيًا، وهو كام ترى.القوّة، فمسّلمت أّنه يمكن ذلك إمكانًا عقلّيًا لكن يصری به النزاع 

فألّن ما نقله عن األشاعرة من أهّنم بنوا مسألة الرؤية ونحوها عىل ما  وأّما ثانيًّا،

أّسسوه من إحالة كل يشء إىل إرادة الفاعل املختار وعموم قدرته، وال يعتربون يف خلق 

حقيقة، األشياء توّقفه عىل األسباب الطبيعية، بل الواجب تعاىل مع إرادته كاٍف فيها 

بحيث لو فرض انتفاء مجيع ما يرتوّهم أّن له مدخاًل فيها بحسب الظاهر من سائر العلل مل 

يلزم االختالل يف تلك املوجودات واملعدومات، حتى أّنه جيوز أن يتحّقق االحرتاق يف 

يشء بدون النار إذا أراد اهلل تعاىل احرتاق يشء کّا يقبله، فأقول: يف ذلك األساس 

ق ف حتقّ وهو عدم توقّ  ،ظاهراً  البناء عليه حمال، وذلك لظهور استلزامه حماالً اختالل و

ق ق اجلزء جزء حتقّ حتقّ  فألنّ  ،ا بيان االستلزامق جزئه، والالزم باطل، أمّ الكل عىل حتقّ 

عىل اجلزء حقيقة رضوري، بل أوىل، وكذا يستلزم عدم  متوقفاً  وكون الكّل ، الكل

، وبطالن الالزم کا حكم نيِّ ا بر ِکق  اجلوهر ووجه االستلزام بنّيت ق العرض عىل ف حتقّ توقّ 

ا أنّ  (1)عتنى بشأهنم، بقيام العرض بنفسه، عىلبه بدهية العقل، وإن قال رشذمة قليلة، ال ير 

ال يظهر حصول معلول حادث ال يكون قبله حادث بجري العادة مع قوهلم  نقول:

                                                             

شاعرة أّن ما ذكر هناك من قوهلم بنفي األسباب احلقيقّية ( وجه ارتباط هذه العالوة مع ما قبله من أجل كالم األ1)

 مستلزمت للقول بجري العادة، فتتوّجه عليهم هذه العالوة. )املؤّلف(
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 يف بعض تعليقاته: (1)ين الشافعيوقال اخلطيب الكازرو ،بحصول حادث كذلك

آخــر،  مــن األشــياء يســتلزم شــيئاً  يشءمــذهب األشــعري أن ال  القــول بــأنّ  إنّ »

ــد جــداً  وأنّ  ــة بعي وجــود العــرض  ، فــإنّ ال عالقــة بوجــه بــني احلــوادث املتعاقب

العــرض يمكــن وجــوده بــدون  بــأنّ  مســتلزم لوجــود اجلــوهر، وال يقــول عاقــلت 

رك واحلاصـل أنـه قـد يكـون شـيئان ال يمكـن اجلوهر كوجود حركة بـدون متحـ

ة: وجود أحـدمها بـدون اآلخـر، وقـال فخـر الـدين الـرازي يف املباحـث املرشـقيّ 

ــدي أنّ  ــات إىل اهلل تعــاىل، لكنّ  ال مــانع مــن اســتناد كــّل  احلــق عن هــا عــىل املمكن

يف صـدوره عـن البـاري تعـاىل مـن  قسمني: منها ما إمكانه الـالزم ملاهيتـه، كـاٍف 

 ثـمّ  ،مـن حـدوث أمـر قبلـه بـل ال بـدّ  (3)ومنها ما ال يكفـي إمكانـه، (2)غری رشط،

ــتعدّ  إنّ  ــى اس ــات مت ــك املمكن ــتعداداً تل ــود اس ــ ت للوج ــن اً تاّم ــدرت ع ، ص

 ۔نتهىا ،«عداداإلجياد بل يف اإلالباري تعاىل، وال تأثری للوسائط يف 

 عىل توقف بعض األشياء عىل بعض وإن كان التأثری خمصوصا وظاهره يدّل  

 .لفتأمّ  ،بالباري تعاىل

 فليس إاّل  ،ة يلحسون من فضالت الفالسفةاإلماميّ  ما ذكره من أنّ  فألنّ  ،ا ثالثاً وأمّ 

ه تعاىل ما ة، وأنّ عده عن ُسائر احلكمة اإلهليّ ة وبر ة عىل احلكامء واإلماميّ د إظهار العصبيّ جمرّ 

 فلظهور أنّ  ،عىل احلكامء بها تعّص أمّ  ،«ة املؤمناحلكمة ضالّ »ق الناصب وأصحابه لفقه وفّ 

باإلرتقاء إىل أعالم الفطنة واالهتداء إىل أقسام احلكمة يصری الناظر يف حقائق األشياء 

                                                             

( هو املحّقق املوىل سعيد بن حمّمد بن مسعود بن حمّمد بن مسعود الكازروين الشافعي، اخلطيب البليّ، صاحب كتاب 1)

 اليمن، وكان من أعيان املائة الثامنة. )شهاب الدين(، املشهور يف بالد سریة النبي 

 ( يف بعض النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشيّة: فال جرم يكون وجودها فائضًا عن الباري من غری رشط. )املصطفوي(0)

 الباري. )املصطفوي(( يف بعض النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: ومنها ما ال يكفي يف إمكانه فيضاهنا عن 4)
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م أساطني فألهّن ، ةا عىل اإلماميّ وأمّ  ،(1)َوَمن يرْؤَت احِلْكَمَة َفَقْد أرويِتَ َخرْیًا َكثرِیاً ، بصریاً 

، وفازوا برحيق حكامء االسالم الذين أخذوا جواهر احلكمة عن معدهنا أهل البيت 

وتأكدت يف  ،راهمت يف علوم االسالم عر ت، فاشتدّ التحقيق من منابعها الكافلة إلحياء امليّ 

دقائق احلكمة قواهم، وإن وافقوا الرعيل األول من احلكامء يف بعض املسائل واألحكام، 

ام ه عليهم الشناعة واملالم، وإنّ ى يتوّج سالم حتّ اإليض خروجهم عن قواعد فال يقت

الشناعة عىل من مل تصل يده إىل مائدة احلكمة ومل يظفر عىل زالل الفطنة،  الشناعة كّل 

ة، ة، واختار الثوم والبصل عىل الطيور املشويّ اجلهل من سؤر احلشويّ  ظمأورشب يف 

عىل  يف بعض رسائله تعريضاً  (0)عّل عيسى بن زرعة ولنعم ما قال احلكيم الكامل أبو

ة املحرومني عن ذوق احلكمة املنكرين هلا األشاعرة ومن حيذو حذوهم من فرق أهل السنّ 

 :حيث قال، م املنطق ونحوه من العلوم احلكميةاحلاكمني بحرمة تعلّ 

                                                             

، وليس املراد من احلكمة يف اآلية الرشيفة واخلرب املومي إليه الفلسفة التي هي تراث اليونانيني، وال 092( البقرة: اآلية 1)

داويُّون، بل املراد العلم الذي به حياة األرواح وشفاءها من األسقام، وهل هي إاّل العلوم  الغربّية التي أهدهتا إلينا األورر

الدينّية اإلسالمّية واملعتقدات احلّقة وأُسار الكون برشط اّّتاذها عن الراسخني يف العلم الذين من متّسك بذيلهم فقد نجى، 

كيف وعلومهم مستفادة من املنابع اإلهلّية، واستنارت من أنوار األنبياء واملرسلني والسفراء املقّربني، فهي التي ال رشقّية وال 

ييضء ولو مل متسسه نار، وهلل دّر العاّلمة املحّقق خادم علوم األئّمة اهلرداة املهدّيني املوىل حمّمد طاهر بن حمّمد غربّية يكاد زيتها 

حيث أبان احلّق يف كتابه املوسوم بحكمة العارفني، وأثبت أّن احلكمة احلّقة هي املتخذة عن  حسني الشریازي ثّم القّمي 

 جون واحليكة التي تتبّدل بتالحق األفكار واألزمنة. )شهاب الدين(، ال ما نسجته النّساآل الرسول 

، وعليهر فهو الفيلسوف النابغة الشهری الذي قال أبو حّيان يف حّقه يف «أبو زرعة عيسى بن عّلّ »( يف نسّخة مصّححة: 0)

كمة املبثوثة يف هذا العامل، وله وهذا الشيخ کّن قد أعىل اهلل كعبه يف علم األوائل، ووّفر حّظه من احل»كتاب املقايسات: 

، إىل آخر ما قال، وقال يف كتابه املسّمى باإلمتاع «كلامت، منها أّنه قال: امللك بحّق من ملك رقاب األحرار باملحّبة

وأّما عيسى بن عّل، فله الذراع الواسع، والصدر الرحيب يف العبارة، حّجة يف الرتمجة والنقل والترّصف يف »واملوانسة: 

 ، إىل آخر ما قال. )شهاب الدين(«نون اللغاتف
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ــن زعــم أنّ  إنّ » ــة الرشــع، وم ــدواعي إىل متابع ــوى ال ــة أق ــم احلكم ــة  عل احلكم

ة، مــة فاســدة غــری كلّيــّتــالف الرشــيعة فهــي مفســدة هلــا قــد بنــى فيــه عــىل مقدّ 

لــه،  مفســدت  لليشــءوكــل مــا هــو خمــالف ، احلكمــة خمالفــة للرشــيعة تقريرهــا أنّ 

ــری ــربى غ ــ والك ــإنّ كلّي ــورة  ة، ف ــده، والص ــاض وال تفس ــالف البي ــالوة ّت احل

ومـن قـال  ،ينـتج القيـاس ة، فـالوإذا كانـت غـری كلّيـ ،ة وال تفسـدهاّتالف املادّ 

يف الرشــيعة،  ذلــك القائـل طـاعنت  بالرشـيعة، فـإنّ  النـاظر يف املنطـق مســتخفٌّ  نّ أ

الرشـــيعة ال تثبـــت عنـــد البحـــث  نّ أقـــول مـــن يقـــول  كالمـــه يف قـــوةّ  ألنّ 

والتحقيــق، ومنزلتــه منزلــة رجــل حامــل للــدراهم البهرجــة التــي هيــرب معهــا 

احلكمــة تفســد  نّ أ عرفــة، فمــن قــالاد، ويــأنس بمــن لــيس مــن أهــل املمــن النّقــ

ز بــني الصــدق الرشــيعة فهــو الطــاعن يف الرشــيعة ال املنطقــي الــذي يمّيــ

 ۔نتهىا «والكذب

ة تهم عىل اإلماميّ فذلك تشنيع بام هو وأصحابه أوىل به، الفتخار أجلّ  وأيضاً  ،كالمه

 ذلك حقيقت واملعتزلة يف مسألة خلق األعامل وغریها بموافقتهم للفالسفة فيها، فهو يف 

 (:شعر) نشد عليهبأن ير 

ــــهر  ــــأيت مثل ــــٍق وت ــــن خل ــــَه ع  ال تن

 عــــارت عليـــــك إذا فعلــــت عظـــــيمر 
 

د هبا شيخ املقاالت العجيبة التي تفرّ  ه عليه يف هذا املقام أنّ نبق ا ينبغي أن ير وکّ 

ة الفكر وکارسة لع هو عليها بدقّ مات دقيقة قد اطّ ا تنتهي إىل مقدّ األشاعرة ليست کّ 

ه مل يكن من أهل هذا الشأن، والعلامء ه قد علم وتواتر أنّ العقلية والنقلية، ألنّ الفنون 

ام ذهب إىل بعض تلك املقاالت بمجرد والربهان، بل إنّ  لعني عىل قوانني احلدّ املطّ 
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و هلذا ترى  (1)ال،لرياسة اجلهّ  د يف املقال طلباً التفرّ  خمالفة أرباب االعتزال، وحّب 

جعل متابعة فخر الدين الرازي ملذهب الشيخ  (0)احلكيم شمس الدين الشهرزوري

عىل نقصان كامله وقصوره عن مرتبة  ودليالً ، عىل ذكائه وشعوره األشعري قدحاً 

 فقال: ،قنيوالرعيل األول من املدقّ  املحققنياحلكامء 

ه مـن وهم أّنـریة، ترـكثـ ف يف احلكمـة كتبـاً ه صـنّ وأعجب أحوال هذا الرجـل أّنـ»

زين الـذين وصـلوا إىل غايـات املراتـب وهنايـات املطالـب، ومل يبلـّ احلكامء املـربّ 

يرجـع وينرصـ مـذهب أيب احلسـن األشـعري الـذي ال يعـرف  م، ثـمّ هـمرتبة أقلّ 

ة، ال يعـرف ة والذوقّيـعـن احلكمتـني البحثّيـ ه كـان خاليـاً ألّنـ ،طرفيه أطـول أّي 

ة  يف مذاهبـه اجلاهلّيـ، بـل هـو شـيخ مسـكني متحـرّی اً وال يقـيم برهانـ ب حداً يرتّ 

 ۔نتهىا «التي خيبط فيه خبط عشواء

ب يف إظهار نقص الشيخ أن احلكيم املذكور ربام يتعّص  الً  كنت أظن أوّ وإيّن  

عملها السيد معني الدين  ة ونحوها، حتى رأيت يف رسالةٍ األشعري لعداوة دينيّ 

د كالم يف مسألة الكالم ما يؤيّ  (4)اإلجيي الشافعي األشعري صاحب التفسری املشهور،

 حيث قال:، قهاحلكيم املذكور ويصدّ 

                                                             

 ( ويف نسخة: وطلب رياسة اجلّهال. )شهاب الدين(1)

هـ، ومن مؤّلفاته الرموز واألمثال  911( املراد هو شمس الدين حمّمد بن حممود الشهرزوري الذي كان حّيًا سنة 0)

الالهوتّية، والشجرة اإلهلّية، والتنقيحات رشح التلوحيات، ونزهة األرواح وروضة األفراح، وتاريخ احلكامء. هذا وإّن 

هرزوري يف هذا املوضع لوجود أكثر من علٍم هبذا االسم، ولكنّا وجدنا مل هيتد لتعيني املراد بالش السّيد املرعيش 

( مرّصحًا بأّن هذا املنقول من كتاب تاريخ 02)ص 11قد أعاد نقل هذا الكالم من الشهرزوري يف املناقشة  املؤّلف 

لم منه أّنه هذا الرجل. ثّم إّنني أظّن أّن نزهة األرواح وتاريخ احلكامء اسام ن ملسّمى واحد، ومل يتسّن يل احلكامء، فعر

اجع. )املصطفوي(  املراجعة والتأّكد، فلریر

 وما بعدها. )املصطفوي( 01( مّرت ترمجته يف هامش الصحيفة 4)
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ــزول » ــتواء والن ــالم كاالس ــب الك ــل مطل ــعري مل جيع ــا لألش ــعري م ــت ش ولي

يـامن بـه اإل مـن ذلـك، كـالً  ه ذهـب إىل أنّ والعني واليد والقدم وغـری ذلـك، فإّنـ

ــة ــه بدع ــؤال عن ــة والس ــة جمهول ــب والكيفي َ ، واج ــال أدري مِل ــة  ف ــرعن حقيق ف

 «الكالم إىل املجاز البعيد

 قال: ثمّ 

د اقتبـاس قيـاس ه ريض اهلل عنـه قـدير عـوي إىل عقيـدة جديـدة بمجـرّ واعلم أنّ »

ــ ــع أّن ــه، م ــل أنّ ال أســاس ل ــث مث ــرآن وصــحاح األحادي ــاف لرصــائح الق  ه من

ه يلـزم تـأثر أّنـ ح بـه يف كتبـهلـة بغـرض، ودليلـه كـام رّص أفعال اهلل تعاىل غری معلّ 

علمـه تعـاىل  أنّ  (1)ذو فكـرة الرب عـن شـعوره بخلقـه وأنـت تعلـم أنـه ال يشـّك 

ــات املرتّ  ــات والغاي ــباملمكن ــفة ذاتّي ــه ص ــة علي ــب ــه متوّق ــأين ة وفعل ــه، ف ف علي

يـة، وكـم مـن الصـفات الذاتيـة ة موقوفـة عـىل صـفة ذاتصـفة فعلّيـ ،ر؟ نعمالتأثّ 

 ۔نتهىا (0)،«مثلها؟موقوفة عىل صفة 

أكثر تلك  يف مبحث القدرة أنّ  (4)فهم من رشح مجع اجلوامع للفناري الروميبل ير 

 اظ، حيث قال:اص والوعّ د هبا األشعري قد أخذها من ألسنة القّص املسائل التي تفرّ 

ــ» ــا للوجــود مل ، ا املســتحيالتأّم ــدم قابليته ــ تصــلح أن تكــون حمــاًل فلع ق لتعّل

                                                             

( ويف نسخة أخرى: ذو مّرة، واملّرة بكّس امليم وفتح الراء املهملة قّوة اخللق وإصابة العقل، واخللط الصغراوي يف 1)

  غری مناسب للمقام. )شهاب الدين(البدن، واملعنى األخری

 ( أي يميل عن عقيدة مقّررة عتيقة إىل عقيدة جديدة خمرتعة من عنده. )شهاب الدين(0)

، كان متقّلدًا 143( الفناري هو العاّلمة الشيخ حمّمد بن محزة بن حمّمد الرومي احلنفي شمس الدين، املتوّّف سنة 4)

حمّمد خان من بلوك آل عثامن، وله تآليف كثریة، منها عويصات األفكار يف منصب مشيخة اإلسالم يف دولة السلطان 

اختبار أويل األبصار، وغریه، ثّم إّن مجع اجلوامع يف أصول الفقه تأليف تاج الدين عبد الوهاب السبكي املتوّّف سنة 

 ، رشحه مجاعة منهم الفناري املذكور. )شهاب الدين(111
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فقــال يف امللــل  (1)، ابــن حــزماإلرادة ال لــنقص يف القــدرة، ومل خيــالف يف ذلــك إاّل 

، إذ لـو مل يقـدر عليـه لكـان خـذ ولـداً اهلل عـز وجـل قـادر عـىل أن يتّ  والنحل: إنّ 

ــاجزاً  ــأنّ  دق ، ورر ع ــك ب ــ ذل ــدم اّّت ــدرة، وع ــت الق ــدخل حت ــال ال ي ــد حم اذه الول

وقـد يكـون لعـدم قبولـه لتأثریهـا ، قـد يكـون لقصـورها عنـه اليشـءالقدرة عىل 

وذكــر  ،فيــه، لعــدم إمكانــه لوجــوب أو امتنــاع، والعجــز هــو األول دون الثــاين

، إدريــس  ذلــكل مــن أخــذ منــه أوّ  أنّ  (2)األســتاذ أبــو إســحاق األســفرايني

نسـان وهـو خيـيط ويقـول يف كـل دخلـة وخرجـة: إحيث جاءه إبليس يف صـورة 

ــبحان  ــل س ــدر أن جيع ــاىل يق ــل اهلل تع ــال: ه ــاءه بقرشــة وق ــد هلل، فج اهلل واحلم

ــذه القرشــة ــدنيا يف ه ــرة ، ال ــذه اإلب ــدنيا يف ســم ه ــل ال ــادر أن جيع ــال: اهلل ق فق

ــ رو عــن رســول اهلل ونخــس بــاإلبرة إحــدى عينيــه، فصــار أعــور، وهــذا وإن مل ير

 ًجـواب وقـد أخـذ األشـعري مـن  :قـال ،ال ينكـر ، فقد اشتهر وظهر ظهـورا

 ۔نتهى كالمها ،«أجوبة يف مسائل كثریة من هذا اجلنس إدريس 

 .وكفى بذلك شناعة وفضيحة هلم وملذهبهم وقدوهتم يف مذهبهم 

                                                             

بن سعيد بن حزم بن غالب األندليس القرطبي الظاهري، النّسابة املحّدث الفقيه األصويل املتكّلم،  ( هو أبو حمّمد عّل بن أمحد1)

، صاحب كتاب املحىّل يف الفقه، واجلمهرة يف النسب، والفصل يف األديان واالعتقادات، وهو من نوابّ الظاهرية 359املتوّّف سنة 

 االجتهاد وبطالن الرأي والقياس واالستحسان. )شهاب الدين( بل من أجّلة علامء العامة، وکّن يرى انفتاح باب

( هو أبو إسحاق أمحد بن أيب طاهر الشافعي البغدادي، أخذ عنه اخلطيب البغدادي صاحب التاريخ الكبری وغریه، 0)

 . )شهاب الدين(329تويّف سنة 



 11 وجوب الرؤية عند حصول هذه الرشائط

 

 

[3] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 البحث الثالث يف وجوب الرؤية عند حصول هذه الرشائط.»

ال  (1)أمجع العقالء كافة عدا األشاعرة عىل ذلك للرضورة القاضية به، فإّن عاقاًل من العقالء

 يشك يف حصول الرؤية عند استجامع رشائطها.

األشاعرة مجيع العقالء يف ذلك وارتكبوا السفسطة فيه، وجّوزوا أن يكون بني أيدينا وخالفت 

وبحرضتنا جبال شاهقة من األرض إىل عنان السامء حميطة بنا من مجيع اجلوانب، مالصقة لنا متأل 

األرض رشقًا وغربًا بألوان مرشقة مضيئة ظاهرة غاية الظهور، وتقع عليها الشمس وقت الظهریة، 

 .نشاهدها وال نبرصها وال شيئًا منها البّتة وال

منها كّل أحد يسمعها  (3)بحرضتنا أصوات هائلة متأل أقطار األرض بحيث ينزعج (2)وكذا تكون

عد وال بر  (5)وال حجاب بيننا وبينها (4)،غری مستقيمة ما يكون من األصوات، وحواسنا سليمة أشدّ 

 .أصالً  (6)انحّس هبعها وال ا وال نسمة، بل هي يف غاية القرب منّ البتّ 

رمى يف بحرارهتا، بل ير  وال حيّس  (8)بالنار حتى يقبض (7)حمامة ه حديدةً بباطن كفّ  وكذا إذا ملس أحدت 

                                                             

 اه هو الصواب واملروافق للمطبوع من النهج. )املصطفوي(( يف الطبعة املرعشيّة: العقال، بدون اهلمزة، وهو سهو ظاهر، وما أثبتن1)

 ( يف املطبوع من النهج: يكون. )املصطفوي(0)

يف نسخة أخرى من النهج، وال « يتزعزع»، وأرشری يف هامشه كذلك إىل وجود كلمة «يدّعج»( يف املطبوع من النهج: 4)

اللغة يف مادة )دعج(، فاألرجح أّن ذلك تصحيف وسهو مناسبة لألّول مع سياق العبارة كام يظهر من الرجوع إىل كتب 

 قلم، واملرثبت هنا هو املرثبت يف الطبعة املرعشّية، وهو األنسب يف املقام. )املصطفوي(

 غری موجود يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« غری مستقيمة»( قوله 3)

 غری موجود يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« وبينها»( قوله 5)

 )املصطفوي(«. وال نحّسها»، هكذا يف املطبوع من النهج، ويف الطبعة املرعشّية: «وال نحّس هبا( »9)

 ( يف املطبوع من النهج: حممّية. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. تبيّض »، ويف املطبوع من النهج: «ينقبض»( يف إحدة النسخ املرعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: 1)
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ذاب، وال يدرك الـمر ذيب فيه الرصاص أو الزيت، وهو ال يشاهد التنور وال الرصاص تنور أر 

 ،هذا هو عني السفسطة أنّ  ال شّك  باألمل يف جسمه، و حرارته، وتنفصل أعضائه، وهو ال حيّس 

 ، انتهى كالمه.(1)«فقد أنكر أظهر املحسوسات ،يف هذا والرضورة تقيض بفساده، ومن يشّك 

 قال الناصب خفضه اهلل:

 قت مل جتب الرؤية، ومعنى نفي هذا الوجوبرشائط الرؤية إذا حتقّ  أقول: مذهب األشاعرة أنّ »

ق عىل حتقّ  عىل أن يمنع البرص من الرؤية مع وجود الرشائط وإن كانت العادة جاريةً  قادرت اهلل تعاىل  نّ أ

فقد أنكر خوارق العادات ، ق األمور املذكورة، ومن أنكر هذا وأحاله عقالً الرؤية عند حتقّ 

فق عىل روايته ونقله أصحاب مجيع املذاهب من األشاعرة واملعتزلة ا اتّ ه کّ ومعجزات األنبياء، فإنّ 

 بالداروا  خرج ليلة اهلجرة من داره، وقريش قد حفّ لـاّم النبي صىل اهلل عليه وسلم  أنّ  ةاإلماميّ و

ج ومل يره أحد، وخرهبم ورمى عىل وجوههم بالرتاب، وكان يقرأ سورة يس،  يريدون قتله، فمرّ 

ود عدم حصول الرؤية جائز مع وج م أنّ وكانوا جالسني غری نائمني وال غافلني، فمن ال يسلّ 

الرشائط بأن يمنع اهلل تعاىل البرص بقدرته عن الرؤية، فعليه أن ينكر هذا وأمثاله، ومن األشاعرة من 

 ، وما ذلك إاّل ا نرى اجلسم الكبری من البعيد صغریاً بأنّ  يمنع وجوب الرؤية عند استجامع الرشائط

ه ال جتب الرؤية أنّ ا نرى بعض أجزائه دون البعض مع تساوي الكل يف حصول الرشائط، فظهر ألنّ 

 م يريدون من عدم الوجوب جواز عدم الرؤية عقالً مناه من أهّن والتحقيق ما قدّ ، عند اجتامع الرشائط

ما ذكر من جتويز أن  ق القدرة به، فأين إنكار املحسوسات؟ وأين هو من السفسطة؟ ثمّ وإمكان تعلّ 

قعقعات الشنيعة والكلامت اهلائلة بحرضتنا جبال شاهقة مع ما وصفها من املبالغات والت (2)تكون

والعوام إىل مذهبه الباطل ورأيه الكاسد الفاسد، فهو  القلندريةاملرعدة املربقة التي متيل هبا خواطر 

                                                             

 .30-31( هنج احلق ص1)

، أّنه لو مل جتب الرؤية عند اجتامع رشائطها ألمكن «وإال جاز»( واجلواب عىل طريق احلّل أن يرقال، إن أرريد بقوله: 0)

بحسب الذات أن تكون بحرضتنا جبال شاهقة مل نرها، فمسّلم وبطالنه کنوع، وإن أرريد أّنه لو مل جيب جلاز عند العقل 

لتجويز العقّل إّنام يكون عند انتفاء العلم العادي بانتفائها، وهو کنوع، بل الوجدان ذلك ومل يأب عنه فممنوع، إذ ا

 يقتيض حتّقق هذا العلم العادي املنايف ألن جيّوز العقل خالفه. )ابن روزهبان(
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ليس بقول وال مذهب ألحد من األشاعرة، بل يورد اخلصم عليهم يف االعرتاض، ويقول إذا  يشء

 (1) جاز أن تكون بحرضتنا جبال شاهقةوإاّل اجتمعت رشائط الرؤية يف زمان وجب حصول الرؤية، 

 ات، فإنّ بجملة العاديّ  هذا منقوضت  وأجاب األشاعرة عنه بأنّ  ،هذا هو االعرتاضنراها. ونحن ال 

هنا، فكذا احلال يف اجلبال همع جزمنا بعدم وقوعها وال سفسطة  (2)نقائضهاة جيوز األمور العاديّ 

ال يستلزم الوقوع،  (3)ودها ونجزم بعدمها، و ذلك ألن اجلوازز وجا نجوّ الشاهقة التي ال نراها، فإنّ 

 (4).د جتويزها ال يكون سفسطةوال ينايف اجلزم بعدمه، فمجرّ 

 زق الرشائط، وجيوّ عند حتقّ  الرؤية ال جتب عقالً  أنّ  وحاصل كالم األشاعرة كام أرشنا إليه سابقاً 

قون بني املحال العقّل والعادي، عادة، واخلصوم ال يفرّ  العقل عدم وقوعها عندها مع كونه حماالً 

ها ما ذكر من األضواء وتوصيفها واملبالغات فيها فكلّ  ثمّ ، ومجلة اعرتاضاته ناشئة من عدم هذا الفرق

 ، انتهى.«منا لك البيانمن قعقعة الشنآن بعدما قدّ 

 أقول:

ما ذكره إلصالح سفسطة األشاعرة يف هذه املسألة من وقوع خرق العادة يف 

ليلة اهلجرة بمروره عىل  معجزات األنبياء سياّم ما اّتفقوا عليه من معجزة نبينا 

 الكّفار من غری أن يراه أحد منهم ال يصلح ملا قصده من اإلصالح، )مرصاع(:

                                                             

ني مذهب ( والتحقيق أّنه إن أريد من جتويز أن تكون بحرضتنا جبال شاهقة مل نرها، احلكم بإمكاهنا الذايت، فهذا ع1)

األشاعرة، وليس يظهر فيه فساد أصاًل، وال سفسطة فيه قطعًا، وإن أريد عدم اليقني بانتفائها وعدم إباء العقل من حتّققها 

 فهو کنوع، إذ عند الرجوع إىل الوجدان نعلم حتّقق العلم العادي بانتفائها وال ينافيه االمكان الذايت. )ابن روزهبان(

، أي حيكم بإمكاهنا الذايت، ال أّن العقل ال يأبى من حتّقق نقائضها يف الواقع، كيف والعلم «اجيوز نقائضه»( قوله: 0)

فإّنا نجوز »العادي ال حيتمل متعّلقه النقيض. وقد رّصح ههنا أيضًا بجزمنا بعدم وقوعها، وكذا الكالم يف قوله: 

 ، وقد عرفت حتقيق الكالم يف احلاشيتني. )ابن روزهبان(«وجودها

 أي اإلمكان الذايت ال التجويز العقّل، لظهور أّن األّول ال ينايف اجلزم دون الثاين. )ابن روزهبان( (4)

 ( أي القول بإمكاهنا الذايت عىل ما عرفت غری مّرة. )ابن روزهبان(3)
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 وهل يرصلح العّطار ما أفسد الدهر

ة مع وجود ه ال يلزم أن يكون خرق العادة يف املعجزة املذكورة بعدم الرؤيّ وذلك ألنّ 

كام  دفعةان أو غبار الرشائط، ومل ال جيوز أن يكون بإحداث حائل من غشاوة غيم أو دّخ 

َخَتَم اهللّر َعىَل قرلروهِبْم َوَعىَل َسْمِعِهْم  أشار إليه الباري سبحانه يف سورة البقرة بقوله:

َوَجَعْلنَا ِمْن َبنْيِ وبقوله يف سورة يس:  ،َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةت َوهَلرْم َعَذابت عظِيمت َوَعىَل 

ونَ  ْبرِصر ْم اَل ير ْم َفهر مْ ومعنى  ،َأْيِدهيِْم َسًدا َوِمْن َخْلِفِهْم َسًدا َفَأْغَشْينَاهر  َفَأْغَشْينَاهر

ا ما تكأكأ به  أكثر التفاسری. وأمّ لنا بينهم وبينه، كذا يفجعلنا عىل أبصارهم غشاوة وحر 

الرؤية ال  حاصل كالمهم هو أنّ  من بناء األشاعرة ذلك عىل قاعدة جريان العادة، وأنّ 

فمع ما سبق من الكالم عىل هذه القاعدة امليشومة، ، لخ.. إعند حتقق الرشائط جتب عقالً 

، فلو قة رضورةً للرؤية متحقّ  ةة التامّ ق الرشائط و اجتامعها تكون العلّ عند حتقّ  هبأنّ  مردودت 

وهذا خلف. فظهر  (1)ة،ة التامّ ف املعلول عن العلّ أمكن معها عدم الرؤية لزم إمكان ّتلّ 

منشأ غلط األشاعرة عدم الفرق بني ما نحن فيه من املحال العقّل واملحال العادي،  أنّ 

فيام نحن فيه من ف العادي التخلّ  د جرت عادته بإعادة كالمهم، فإنّ الناصب املقلّ  وأنّ 

ة أو تها التامّ يعدم القادر املختار مجيع أجزاء علّ  ر بأنّ تصوق ام ير الرؤية وأسباهبا ورشائطها إنّ 

ونحوه، ال أن  ذهباً  ، كام قيل يف انقالب احلجرآخر مثالً  بعضها، ويوجد بدهلا معلوالً 

ة يق نفيهم للعلّ ا وأمّ ، ةته التامّ بعينه بدون علّ  – أعني الرؤية –يوجد ذلك املعلول 

 .فافهم ،أوىل بالتشنيع وأحرى أخرىة بني احلوادث فهو سفسطة ة احلقيقيّ واملعلوليّ 

                                                             

ولّية من احلوادث مطلقًا ( إن قلت: إّن العّلة الثابتة للحوادث عند األشعري هو الواجب تعاىل، ألّنه ينفي العّليقة واملعل1)

: هذا أصل السفسطة كام مّر بيانه. )املؤّلف(  كام مّر. قلتر
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 :همن أنّ  ا ما ذكره الناصب يف حاشية جرحه هذاوأمّ 

احلكــم بإمكاهنــا  نرهـاريـد مــن جتـويز أن يكــون بحرضــتنا جبـال شــاهقة مل إن أر »

ــذايت ــالً  ،ال ــاد أص ــه فس ــر في ــيس يظه ــاعرة، ول ــذهب األش ــني م ــذا ع وال  فه

ــه قطعــاً  ــاء العقــل مــن سفســطة في ــد عــدم اليقــني بانتفائهــا وعــدم إب ، و إن أري

ــحتقّ  ــد الرجــوع إىل الوجــدان نعلــم حتّق ق العلــم العــادي قهــا فهــو کنــوع، إذ عن

 ۔نتهىا (1)،«مكان الذايتاإلوال ينافيه  بانتفائها،

ق الرؤية عند رشائطها املراد باجلواز هو احلكم بإمكان عدم حتقّ  بأنّ  فمردودت  

ق ا واقعة عند رشائطها، فال يمكن أن يتحقّ هو نقيض رضورة حكم العقل بأهّن  (0)يالذ

مبنى  والتحقيق أنّ  (4)بخالفه،وقد قلت ، ق الرؤية عند رشائطهامع احلكم بوجوب حتقّ 

ق مجيع ما املعلول عند حتقّ  رقتان، وهي أنّ مة اختلفت فيها الفالدليل وجوابه عىل مقدّ 

تعاىل باستناد األفعال إليه  قه أم ال؟ فمن قاليتوقف عليه بحسب العادة هل جيب حتقّ 

ق ما عادته جارية بإجياده عند حتقّ   أنّ ه غری واجب إاّل قال بأنّ  – وهم األشاعرة –

ة واملعتزلة هم اإلماميّ و –تعاىل ستناد بعض األفعال إىل غریه بايتوقف عليه، ومن قال 

 قال بوجوبه، وهو املوافق للعقل، والبدهية حاكمة به كام ال خيفى. –واحلكامء 

                                                             

 )املصطفوي( 73( مّر يف حاشية الصحيفة 1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: التي. )املصطفوي(0)

 معقوفتني. )املصطفوي(بني « هذا خلف»، مع وضع كلمة «بخالفه»بعد كلمة « هذا خلف»( وردت يف الطبعة املرعشيّة كلمة 4)
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[4] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 الرشائط.دراك عند فقد اإلالبحث الرابع يف امتناع »

زوا يف فقد مجيع الرشائط، فجوّ  دراك معاإلزوا وجوّ ، واألشاعرة خالفوا مجيع العقالء يف ذلك

عىل صخرة سوداء يف طرف  (1)السوداءاألعمى إذا كان يف املرشق أن يشاهد ويبرص النملة الصغریة 

املغرب يف الليل املظلم، وبينهام ما بني املرشق واملغرب من البعد، وبينهام حجب مجيع اجلبال 

وهو يف طرف املغرب،  سمعواحليطان، ويسمع األطروش وهو يف طرف املرشق، أخفى صوت ير 

 .فسطةيف الس ودخوالً  (2)رضورةلل ومكابرةً  وكفى من اعتقد ذلك نقصاً 

 !د من كان هذا اعتقاده؟أن يقلّ  لعاقل (3)هذا اعتقادهم، وكيف جيوز

 ،وأقرهبا إلينا وإرشاقاً  ها لوناً وأشدّ  وما أعجب حاهلم يمنعون من مشاهدة أعظم األجسام قدراً 

زون مشاهدة ومن سامع األصوات اهلائلة القريبة، وجيوّ  ،مع ارتفاع املوانع وحصول الرشائط

عد، وكذا يف السامع، فهل بلّ الشديدة وبينهام غاية البر  (4)جسام وأخفاها يف الظلماألعمى ألصغر األ

مجيع  أحد من السوفسطائية يف إنكارهم املحسوسات إىل هذه الغاية، ووصل إىل هذه النهاية؟! مع أنّ 

زوا انقالب األواين التي يف دار اإلنسان حال خروجه العقالء حكموا عليهم بالسفسطة، حيث جوّ 

زوا حصول مثل هذه األشخاص يف احلضور قني يف العلوم حال الغيبة، وهؤالء جوّ فضالء مدقّ  أناساً 

 أولئك.وال يشاهدون، فهم أبلّ يف السفسطة من 

د مثل هؤالء القوم وجيعلهم واسطة بينه وبني د، هل جيوز له أن يقلّ ر العاقل املنصف املقلّ فلينظر 

                                                             

صخراء »، ووردت كلمة «السوداء الصغریة»معكوسة يف املطبوع من النهج: « الصغریة السوداء»( وردت عبارة 1)

 )املصطفوي(«. الصخرة السوداء»هناك معّرفة: « سوداء

 صطفوي()امل«. لرضورةٍ »وردت هكذا يف املطبوع من النهج، وما يف متن الطبعة املرعشّية: « للرضورة( »0)

 ، وال خيفى عدم املناسبة يف املقام. )املصطفوي(«جيوز»يف املطبوع من النهج قبل كلمة « من»( وردت كلمة 4)

 ( يف املطبوع من النهج: الظلمة. )املصطفوي(3)
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ل ذلك ز ذلك لنفسه بعد تعقّ برجوعه إليهم وقبوله منهم أم ال؟ فإن جوّ  اهلل تعاىل و يكون معذوراً 

 .األقدام (1)هو باإلثم، نعوذ باهلل من مزاّل  ص املقلد من إثمه وباءوحتصيله، فقد خلّ 

يف إدراك السليم حرارة  ه ال يشّك ب األمور فإنّ عاقل جرّ  وقال بعض الفضالء ونعم ما قال: كّل 

ة أن يكون أهل بغداد عىل كثرهتم وصحّ  ة مديدة حتى تنفصل أعضائه، وحمالت النار إذا بقي فيها مدّ 

 قتلون وترضب فيهم البوقات الكثریة ويرتفع الريح وتشتدّ حواسهم، جيوز عليهم جيش عظيم وير 

أن يرفع أهل األرض بأمجعهم أبصارهم  منهم وال يسمعه، وحمالت  األصوات وال يشاهد ذلك أحدت 

واحدة منها ألف ضعف من  أن يكون يف السامء ألف شمس، وكّل  وهنا، وحمالت إىل السامء وال يشاهد

 رأسٍ  ، ألفر واحداً  عليه رأساً  أنّ  نسان واحد مشاهدإلأن يكون  هذه الشمس وال يشاهدوهنا، وحمالت 

واحد بأعىل صوته  أن خيرب ، وحمالت (2)يشاهدونهواحد منها مثل الرأس الذي  ال يشاهدوهنا، وكّل 

ويكون قد أخرب ، زيدا ما قام واحد منهم يسمع مجيع ما يقوله بأنّ  بمحرض ألف نفس كّل ة ألف مرّ 

واحد منهم مجيع ما قاله،  ره ألف مرة، وسامع كّل بالنفي، ومل يسمع احلارضون حرف النفي مع تكرّ 

واين التي تنقلب األ (4)الروجنا من منازلنا، خ (3)ا حالبل علمنا هبذه األشياء أقوى بكثری من علمنا بأنّ 

هو الذي شاهدته اآلن، باألمس ابني الذي شاهدته  قني يف علم املنطق واهلندسة، وأنّ مدقّ  أناساً  فيها

اهلل تعاىل قادر عىل ذلك  عند فتحها، مع أنّ  (6)عدمتر  حال تغميض العني ألف شمس، ثمّ  (5)ه حيدثوأنّ 

عليه  ومل يمرّ  األبوينولد من ام ير يف احلال إنّ  ولداملولود الرضيع الذي ير  ، وهو يف نفسه کكن، وأنّ (7)هكلّ 

 تعاىل.ألف سنة مع إمكانه يف نفسه، وبالنظر إىل قدرة اهلل 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: زوال! )املصطفوي(1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: يشاهدوهنا. )املصطفوي(0)

 )املصطفوي(«. حني» الطبعة املرعشيّة واملطبوع من النهج، ويف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشيّة: كذا يف« حال( »4)

 ( يف الطبعة املرعشّية: مل، واملرثبت هو ما يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(3)

 من النهج. )املصطفوي(يف الطبعة املرعشّية، وليست كذلك يف املطبوع « مل»مسبوقة بـ« حيدث»( كلمة 5)

عدم»حمّل « انعدم»( يف الطبعة املرعشّية 9)  ، واملرثبت هو ما يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(«ير

 موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« كّله»( ليست كلمة 1)
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فكيف  ،التكذيب يف هذه القضايا اجلائزة بوا كّل ذِّ السوفسطائية إىل الغلط وكر  (1)سبتوقد نر 

 !التي تقتيض زوال الثقة عن املشاهدات؟ (2)ةزها األشعريّ بالقضايا التي جوّ 

يف هذا املوضع  (3)ومن أعجب األشياء جواب رئيسهم وأفضل متأخرهيم فخر الدين الرازي

جيوز أن خيلق اهلل تعاىل يف احلديدة املحامة بالنار برودة عند خروجها من النار، فلهذا ال »حيث قال: 

 (5).«البارداملشاهد فيها جيوز أن خيلقه اهلل تعاىل يف اجلسم والضوء  (4)باحلرارة واللون الذي فيها، سق حير 

يف غاية احلرارة  اجلسم الذي هو تنازع فيه أنّ الـمر  هذا ليس بموضع النزاع، ألنّ  وغفل عن أنّ 

 فإنّ  ،بتلك احلرارة ة حرارته وال حيّس يلمسه اإلنسان الصحيح البنية السليم احلواس حال شدّ 

 انتهى. ،(9)«فكيف يكون ما ذكره جوابًا؟زون ذلك، أصحابه جيوّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

أّن األشاعرة ال يعتربون وجود الرشائط وعدمها يف حتّقق الرؤية  حاصل مجيع ما ذكرهأقول: »

وعدم حتّققها، ولعدم هذا االعتبار دخلوا يف السوفسطائية، ونحن نبنّي لك حاصل كالم األشاعرة 

                                                             

 بحذف التاء. )املصطفوي(« نرسب»( يف املطبوع من النهج: 1)

 شاعرة. )املصطفوي(( يف املطبوع من النهج: األ0)

، صاحب التفسری الكبری 929( هو العاّلمة فخر الدين حمّمد بن عمر الرازي الشافعي، املشتهر باإلمام املتوّّف سنة 4)

املسّمى بمفاتيح الغيب وعّدة كتب، وما نقله موالنا القايض الشهيد ههنا مذكور يف كتاب حمّصل أفكار املتقّدمني 

ّ يف الفنون، وله يد طوىل وباع غری قصری يف إبداع الشكوك بالنسبة إىل واملتأخّرين من احلكامء، وهذا الرجل من النواب

نكر، وإن كانت  مسائل العلوم، ومن ثّم اشترهر بإمام املشّككني، وباجلملة الرجل من فطاحل العلم وفرسانه، وفضله ال ير

الجتهاد وغریها من املناكری عند له زاّلت يف األصول والفروع كتجويزه الرؤّية واجلرب يف أفعال العباد وانسداد باب ا

صف باإلمام، وذلك لبعده وحرمانه عن كلامت األئّمة من  املحّققني، وال غرو أن يزّل قدمه مع مقامه الشامخ حتى ور

 املّتخذ من عامل اجلربوت. )شهاب الدين( ، املنتهية علومهم إىل النبي أهل البيت 

سق باحلرارة واللون»( وردت عبارة 3) س، واللون الذي فيها»يف املطبوع من النهج هبذا النحو: « الذي فيها ال حير «. ال حتر

 )املصطفوي(

 .1( املحّصل ص5)

 .33-30( هنج احلق ص9)
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 بصریته.التعصب عني  (2)قد أخذ سبل (1)الرجل مع فضيلته، يف الرؤية لتعرف أّن هذا

ليست  يشء حقيقة كّل  نّ أفنقول: ذهب السوفسطائية إىل نفي حقائق األشياء، فهم يقولون 

حقيقته، فالنار ليست بالنار، واملاء ليس باملاء، و جيوز أن يكون حقيقة املاء حقيقة النار وحقيقة املاء 

و  ، بل ماءاً حقيقة، فليزمهم أن تكون النار التي نشاهدها ال تكون ناراً  ليشءحقيقة اهلواء، وليس 

هذا إىل ارتفاع الثقة من املحسوسات وتبطل به  ذلك، وهذا هو السفسطة، وينجرّ  غری أو هواءاً 

 .احلكمة الباحثة عن معرفة األشياء

األشياء املوجودة  فهو أنّ ا ذكره هذا الرجل، ا حاصل كالم األشاعرة يف مبحث الرؤية وغریها کّ وأمّ 

فإذا كانت ، ة التامة لوجود األشياءام حتصل وتوجد بإرادة الفاعل املختار وقدرته التي هي العلّ عندهم إنّ 

 يشءة، وال يكون عند حصول األسباب الطبيعيّ  واجباً  يشءة التامة فال يكون وجود القدرة هي العلّ 

 أنّ  ائط، ولكن جرت عادة اهلل تعاىل يف املوجوداتبحسب الوجوب عند فقدان األسباب والرش مفقوداً 

وتنعدم عند انعدامها، فهذه العادة يف الطبيعة جرت جمرى  (3)األشياء حتصل عند وجود رشائطها

قه عند وجود تلك الرشائط وانتفائه عند انتفائها الذي له رشائط يف الوجود جيب حتقّ  فاليشءالوجوب، 

ق بالنسبة إىل القدرة غری واجب، ال يف صورة التحقّ  اليشءن ذلك بحسب ما جرى من العادة، وإن كا

ق وكذا حتقّ  اليشء،ف ذلك ق الرشائط وّتلّ ق الرشائط وال يف االنتفاء النتفائها، بل جاز يف العقل حتقّ لتحقّ 

عل الذي هو الفا املبدأمع انتفاء الرشائط إذ مل يلزم منه حمال عقّل، وذلك بالنسبة إىل قدرة  اليشءذلك 

قها وامتنع وقوعها عند فقدان قها عند حتقّ هلا رشائط وجب حتقّ  الرؤية التي نحن نباحث فيها مثالً ، املختار

ذلك بحسب ما جرى من عادة اهلل تعاىل يف خلق بعض املوجودات بإجياده عند وجود  الرشائط، كّل 

قها عند فقدان الرشائط حمال و حتقّ ق الرؤية عند وجود الرشائط أاألسباب الطبيعية دون انتفائها، فعدم حتقّ 

                                                             

( انظر كيف يعرتف بفضيلة املصنف وقد نفاها سابقًا من شّدة التعّصب والعناد، والفضل ما شهدت به األعداء. 1)

 )شهاب الدين(

 غشاوة تعرض للعني، أو عرقت أمحر حيدث يف سطح العني. )شهاب الدين( -ول والثاين بفتح األ -( السبل 0)

قال له الرشط يف العرف بحسب ما 4) ( ليس املراد بالرشط هنا، هو املعنى الذي اصطلح عليه الفالسفة، بل املراد ما ير

 كالنار لإلحراق، واألكل للشبع. )ابن روزهبان(يرشاهد من املصاحبة الدائمة أو األكثرّية بينه وبني ما يعترب أّنه املرشوط 



 احقاق احلق و ازهاق الباطل / املجلد األول   12

 

 

لوجود  ةً ة تامّ علّ  وإرادتهإذا جعلنا قدرة الفاعل  عقالً  عىل خالف عادة اهلل وإن كان جائزاً جاٍر ه عادة، ألنّ 

 هذا حاصل مذهب األشاعرة، فيا معرش األذكياء أين هذا من السفسطة؟األشياء. 

ما أورده هذا الرجل يف هذه املباحث من االستبعادات  سهل عليك جواب كّل ، وإذا عرفت هذا

احلديدة  م يستبعدون أنّ فإهّن ، فهو واقع بإزاء االستبعاد ،ا جواب اإلمام الرازيوأمّ ، والتشنيعات

بخلق اهلل  وجه اجلواز عقالً  (1)، فذكر اإلمامحترق شيئاً ال أن  ور جيوز عقالً املحامة اخلارجة من التنّ 

 بالصواب.واهلل أعلم  ،ور برودة يف تلك احلديدة، فيكون جوابه صحيحاً ج من التنّ تعاىل عقيب اخلرو

تنازع فيه أّن اجلسم الذي هو يف غاية احلرارة يلمسه اإلنسان الصحيح البنية : »ا قولهوأمّ  إّن الـمر

: قد فنقول فيه «السليم احلواس حال شّدة حرارته وال حيّس بتلك احلرارة، فإّن أصحابه جيّوزون ذلك

هذا ليس  نّ أه ال ينايف االستحالة عادة، فهم ال يقولون ما ذكرناه من معنى هذا التجويز، وأنّ  عرفت آنفاً 

ق به القدرة الشاملة كاجتامع الوجود والعدم، فيجوز أن تتعلّ  (2)ولكن ال يلزم منه حمال عقّل ،بمحال عادةٍ 

 .كالمه ، انتهى«نكر كون النار بردًا وسالمًا عىل إبراهيمة، ومتنع احلرارة من التأثری، ومن أنكر هذا فلير اإلهليّ 

 أقول:

ما ذكره يف جّل هذا الفصل يرجع إىل التشكيك يف البدهيي أو جعل  وحاصلر 

النزاع لفظيًا كام حّققناه سابقًا، ولنفّصل الكالم يف تزييف ما نسجه من املقّدمات لئاّل 

 عن إيضاح املقال. يظّن بنا ظانٌّ أّن اكتفائنا باإلمجال للعجز

ال نسّلم أّن مجيع السوفسطائّية ذهبوا إىل نفي حقائق األشياء، فإّن  ،فنقول أّوالً 

                                                             

( حاصل الكالم أّن جواب اإلمام الرازي ليس يف موقع تصحيح ما ذهب إليه األشاعرة من أّنه يمكن بحسب الذات حتّقق 1)

 )ابن روزهبان(األسباب الطبيعيّة مع انتفاء املسبّبات وإن كان ذلك حماالً عادة، بل هو واقعت بإزاء االستبعاد، واهلل أعلم. 

عىل طريقة أّن اهلل تعاىل سلب  ( فإن قيل: ال يلزم من إنكار هذا إنكار اآلية، جلواز أن تكون واقعة إبراهيم 0)

: الظاهر من لفظ  أّن النار مع اّتصافها باحلرارة  َبْردًا َوَساَلمًا َعىَل إِْبَراِهيمَ يف قوله تعاىل: « عىل»احلرارة من النار. قلتر

 تؤّثر يف إبراهيم، ال أهّنا صارت باردة، وإاّل كان األنسب االكتفاء بالربد فقط، وهذا کّا يعرفه الذوق الصحيح. كانت مل

 )ابن روزهبان(
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ف يف بطالن قائلون بالتوقّ  –املواقف وهم الالأدرّية عىل ما يف  –أفضل السوفسطائّية 

ال بنفي حقائق املوجودات، وهم اللذون نسبوا إليهم جواز انقالب األواين ، ياتاحلّس 

هوا مقالة األشاعرة بمقالتهم، فام ذكره يف بيان الفرق من فضالء، وشبّ  يف الدار أناساً 

ذلك النفي  ،نعم .ة ذهبوا إىل نفي حقائق األشياء ليس عىل إطالقهالسوفسطائيّ  أنّ 

ة، وال يلزم من عدم مناسبة قول ون بالعناديّ إىل طائفة أخرى منهم يسمّ  منسوبت 

 .عدم مناسبته ومشاهبته للسفسطة مطلقاً  نيةالثالقول الفرقة  األشاعرة

فه يف بيان الفرق بني مذهبي السوفسطائية واألشاعرة ال يدفع باجلملة ما تكلّ  و

ره ينفون كون أصل احلقائق ة عىل ما قرّ السوفسطائيّ  اشرتاكهام يف أصل السفسطة، ألنّ 

ة بيق األسباب ومسبّ ة تلك باب موجودة، واألشاعرة ينفون كون سببيّ من األسباب واملسبّ 

 خيفى.خمالف لبدهية العقل كام ال ، باهتا موجودة، فكال النفيني نفي للموجودمسبّ 

من جتويزهم أن تكون حقيقة املاء السوفسطائّية ال خيفى ما ذكره يف تقرير كالم  ثمّ 

م ينفون هذا التجويز فرع القول بثبوت احلقيقة، واملفروض أهّن  ألنّ  ،لخالنار.. إحقيقة 

 .لتأمّ ، ]فـ[ـقائق األشياءح

ه ليس يمكن أن يكون يف العامل قوم عقالء كر يف رشح املواقف أنّ ذر  (1)،وأيضاً 

غالط سوفسطائي يف  ينحلون ما نسب إىل مجاعة سموهم بالسوفسطائية، بل كّل 

وهل بلغ أحد من »ف العالمة يف قوله: ال حيمل كالم املصنّ  مَ فلِ انتهى.  ،موضع غلطه

 ؟!ى ال يقع يف الغلطحتّ املعنى عىل هذا  «.. إلخالسوفسطائية

                                                             

( ذركرت هذه الكلمة يف الطبعة املرعشّية بني معقوفني کّا يفيد وجودها يف نسخة دون أخرى من النسخ املعتمد عليها 1)

 ي(يف تلك الطبعة. )املصطفو
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األشياء املوجودة عندهم » ما ذكره يف بيان حاصل كالم األشاعرة من أنّ  إنّ  ،وثانياً 

إّنّم حتصل وتوجد بإرادة الفاعل املختار وقدرته التي هي العّلة التامة لوجود األشياء.. 

: لقوله مناٍف  ة يف القدرة آخراً التامّ  ةحرصه للعلّ  ألنّ ، ه كالم متناقضبأنّ  مدخولت  «إلخ

ة ذات الفاعل يف شعر بعدم مدخليّ ام ير ، بل ربّ «إّنّم حيصل ويوجد بإرادة الفاعل املختار»

ة تامة للحوادث يف كون الباري تعاىل وقدرته القديمة علّ  ذلك، وفيه ما فيه، مع أنّ 

واجب تعاىل وقدرته ه لو كان الكالم مذكور يف علمي احلكمة والكالم، وحاصله أنّ 

وضح ة تامة للحوادث لزم قدم احلادث أو حدوث الواجب تعاىل، واستر القديمة علّ 

مات من جتويز ة، وباقي املقدّ طالع ثمّ ذلك يف الكتب املتداولة بام ال مزيد عليه، فلير 

األمور املخالفة لبدهية العقل واحلس إعادة ملا ذكره يف رشحه للمباحث السابقة، وقد 

 .رة فتذكّ ما فيه ثمّ ذكرنا 

ما ذكره يف تأويل جواب الرازي غری منتهض عىل دفع االستبعاد الذي  نّ إ ،وثالثاً 

اجلسم احلار  حساس بمّس اإلام وقع يف جتويز عدم االستبعاد إنّ  ره هذا الشارح، فإنّ قرّ 

عليه تصويره للصورة التي استبعدها اخلصم، وبام  كام يدّل  حال حرارته ال مطلقاً 

من عدم جدوى املعنى الذي ذكروه لتجويزهم، ما وقع فيه االستبعاد،  اه سابقاً رنقرّ 

 .«لخالتجويز.. إكر من معنى هذا ما ذُ  فقد عرفت آنفاً » هنا بقوله:هاندفع ما ذكره 

من أنكر هذا فلُينكر كون النار بردًا وسالمًا عىل » من أنّ  ذكرهما  نّ إ ،رابعاً  و

ال يلزم من إنكار هذا إنكار »ه بام ذكره يف حاشية رشحه من أنّ  مدفوعت  «إبراهيم 

عىل طريقة أّن اهلل تعاىل سلب احلرارة من  اآلية، جلواز أن تكون واقعة إبراهيم 

َبْردًا : يف قوله تعاىل« عىل»الظاهر من لفظ » ة يف جوابه من أنّ ، وما ذكره ثمّ «النار

، ال أهّنا أّن النار مع اّتصافها باحلرارة مل تؤّثر يف إبراهيم  َوَساَلمًا َعىَل إِْبَراِهيمَ 
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بإمجاع املفّسين عىل  ردودت م «صارت باردة، وإاّل كان األنسب االكتفاء بالربد فقط

 َبْرداً االكتفاء بقوله  مع ظهور أنّ  كذلكخالف ما حكم بأنسبيته، وكيف يكون 

إن  ،هذا يعرفه الذوق الصحيح قال من أنّ  ة، وماي بعىل للمرّض يوهم كون الربد املتعدّ 

بتىل الـمر مذاقه الصفراوي  ة عىل أحد، فإنّ فهو ال يصری حجّ ، أراد به مذاق نفسه

كام ، ام جيد األمر عىل خالف ما هو عليهوشيعتهم، ربّ  بمرارة عداوة أهل البيت 

م م أهّن  نسلّ يته ال، وإن أراد به ذوق غریه، فعىل تقدير حجّ اً جيد الصفراوي العسل مرّ 

ا خيفى عىل من جيدون معنى اآلية عىل حسب ما وجده كام أوضحناه، وهذا مل يكن کّ 

دفع الواضح وإنكار املستقيم بدعوى  ديدن املحجوج املبهوت أدنى مسكة، لكنّ  (1)هل

 :(شعر) الذوق والفهم السقيم

 وكم مـن عائـٍب قـوالً صـحيحاً 
 

 وآفتـــهر مـــن الفهـــم الســـقيمِ 
 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: به، ولعّله تصحيف. )املصطفوي(1)
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[5] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 الرؤية.البحث اخلامس يف أّن الوجود ليس عّلة تاّمة يف »

خالفت األشاعرة كاّفة العقالء هاهنا، وحكموا بنقيض املعلوم بالرضورة، فقالوا أّن الوجود 

موجود، سواًء كان يف حّيٍز أو ال، وسواًء  (2)يف كون اليشء مرئيًا، فجّوزوا رؤية كل يشء (1)عّلة تاّمة

ادة والقدرة والشهوة واللّذة، كان مقاباًل أو ال، فجّوزوا إدراك الكيفيات النفسانّية كالعلم واإلر

من  (3)وغری النفسانّية کّا ال يناله البرص كالروائح والطعوم واألصوات واحلرارة والربودة وغریها

الكيفيات امللموسة، وال شّك يف أّن هذا مكابرةت للرضوريات، فإّن كل عاقل حيكم بأّن الطعم إّنام 

بالشّم ال بالبرص، واحلرارة وغریها من الكيفيات  يدرك بالذوق ال بالبرص، والروائح إّنام تدرك

فإّن فاقد  (4)امللموسة إّنام تدرك باللمس ال بالبرص، والصوت إّنام يدرك بالسمع ال بالبرص، وهلذا

البرص يدرك هذه األعراض، ولو كانت مدركة بالبرص الختّل االدراك باختالله. وباجلملة فالعلم 

ومن أعجب األشياء جتويزهم  (5)ّن من شّكك فيه فهو سوفسطائي،هبذا احلكم ال يقبل التشكيك وإ

عدم رؤية اجلبل الشاهق يف اهلواء مع عدم الساتر بيننا، وثبوت رؤية هذه األعراض التي ال ترشاهد 

 انتهى. (1)،«قائله؟ (6)وال تردرك بالبرص، وهل هذا إاّل من عدم تعّقل

                                                             

 ( هذه الكلمة ليست موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( كالسابق. )املصطفوي(0)

 ( يف املطبوع من النهج وكذا يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشية: غریمها. )املصطفوي(4)

إّنام يّتجه إذا كان مذهب األشاعرة إدراك هذه األعراض بالبرص فقط، وليس « فإّن فاقد البرص.. إلخوهلذا »( قوله: 3)

 )ابن روزهبان(«. ولو كانت مدركة بالبرص الختّل اإلدراك»فليس كام ال خيفى، وهكذا قوله: 

 م نحلة، فافهم. )املؤّلف(يف رشح املواقف من أّن السوفسطائّية ليس هل ( هذه العبارة مشعرة بام ذكره السيد 5)

 ، واملثبت هو عني ما يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(«عدم تعّقل»حمّل « تغّفل»( يف الطبعة املرعشّية: 9)

 .35-33( هنج احلق ص1)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

استدّل بالوجود عىل إثبات جواز رؤية اهلل تعاىل  (1)خ أبا احلسن األشعريأقول: اعلم أّن الشي»

كر يف املواقف ورشحه أّنا نرى األعراض كاأللوان واألضواء وغریه من احلركة  وتقرير الدليل كام ذر

والسكون واالجتامع واالفرتاق، وهذا ظاهر، ونرى اجلوهر أيضًا، ألّنا نرى الطول والعرض يف 

الطول والعرض عرضني قائمني باجلسم ملا تقّرر من أّنه مرّكبت من اجلواهر الفردة،  اجلسم، وليس

هذا (2)فالطول مثاًل إن قام بجزء واحد فذلك اجلزء يكون أكثر حجاًم من جزء آخر فيقبل القسمة، و

خلف، وإن قام بأكثر من جزء واحد لزم قيام العرض الواحد بمحلني، وهو حمال، فرؤية الطول 

ض هي رؤية اجلواهر التي تركب منها اجلسم، فقد ثبت أّن صّحة الرؤية مشرتكة بني اجلوهر والعر

والعرض، وهذه الصّحة هلا عّلة خمتّصة بحال وجودمها، وذلك لتحّققها عند الوجود وانتفائها عند 

العدم، و لوال حتّقق أمر مصّحح حال الوجود غری متحّقق حال العدم لكان ذلك ترجيحًا بال 

ّجح، وهذه العّلة ال بّد أن تكون مشرتكة بني اجلوهر والعرض، وإاّل لزم تعليل األمر الواحد مر

بالعلل املختلفة وهو غری جائز، ثم نقول: هذه العّلة املشرتكة إّما الوجود أو احلدوث إذ ال مشرتك 

شرتكة الوجود، بني اجلوهر والعرض سوامها، لكّن احلدوث عدمي ال يصلح للعّليقة فإذن العّلة امل

فإّنه مشرتك بينهام وبني الواجب، فعّلة صّحة الرؤية متحّققة يف حّق اهلل تعاىل فيتحّقق صّحة الرؤية و 

هو املطلوب، ثّم إّن هذا الدليل يروجب أن تصّح رؤية كّل موجود كاألصوات والروائح 

قول: ال يلزم من صّحة وامللموسات والطعوم كام ذكره هذا الرجل، والشيخ األشعري يلتزم هذا وي

الرؤية ليشء حتّقق الرؤية له، وأّنا ال نرى هذه األشياء التي ذكرناها بجري العادة من اهلل بذلك أي 

                                                             

( هو الشيخ أبو احلسن عّل بن إسامعيل األشعري، قدوة األشاعرة ومؤّسس تلك الفرقة، ينتهي نسبه إىل أيب موسى 1)

ر املشهور، ومن ثّم اشترهر باألشعري. كان من تالميذ أيب عّل اجلبائي املعتزيل، ولألشعري تآليف، منها اإلبانة يف األشع

وقيل غریها، والرجل کّن أتى بالغرائب يف  442أو  402أو  403أصول الديانة، واللمع، واملوجز. تويف ببغداد سنة 

وأنكر احلسن والقبح العقليني ونحوها کّا ستقف عليها يف الكتاب ويف  اإلسالم، فجّوز الرؤية والظلم يف حّقه تعاىل،

 تعاليقنا. )شهاب الدين(

 ( الواو ليست موجودة يف الطبعة املرعشّية، وقد أضفناها القتضاء السياق، فوجب التنبيه. )املصطفوي(0)
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بعدم رؤيتها، فإّن اهلل تعاىل جرت عادته بعدم خلق رؤيتها فيها وال يمتنع أن خيلق اهلل فينا رؤيتها، كام 

نكار ويقولون: هذه مكابرة حمضة وخروج عن حّيز خلق رؤية غریها، واخلصوم يشّددون عليه اإل

العقل بالكلّية، ونحن نقول: ليس هذا اإلنكار إاّل استبعادًا ناشئًا عاّم هو معتاد يف الرؤية، واحلقائق 

واألحكام الثابتة املطابقة للواقع ال ترؤخذ من العادات بل کّا حتكم به العقول اخلالصة من األهواء 

ثّم من الواجب يف هذا املقام أن نذكر حقيقة الرؤية حّتى يبعد االستبعاد عن وشوائب التقليدات، 

الطبائع السليمة، فنقول: إذا نظرنا إىل الشمس فرأيناها، ثم غمضنا العني فعند التغميض نعلم 

الشمس علاًم جليًا، وهذه احلالة مغايرة للحالة األوىل التي هي الرؤية بالرضورة، و هذه احلالة 

ق يف موضعه  –ة الزايدة ليست هي تأّثر احلاّسة فقط املغاير قِّ ، بل هي حالة أخرى خيلقها اهلل –كام حر

تعاىل يف العبد شبيهة بالبصریة يف إدراك املعقوالت، وكام أّن البصریة يف اإلنسان تدرك األشياء وحمّلها 

عقالً أن تكون تلك احلالة القلبر كذلك البرص يدرك األشياء وحمّلها احلدقة يف اإلنسان، وجيوز 

تدرك األشياء من غری رشط وحمل وإن كان يستحيل أن تدرك األشياء إاّل باملقابلة و باقي الرشوط 

عادة، فالتجويز عقّل واالستحالة عادية، كام ذكرنا مرارا فأين االستبعاد إذا تأّمله املنصف؟ ومآل 

 ، انتهى.«هذا يرجع إىل كالم واحد قّدمناه

 أقول:

خيفى أّن مجيع ما ذكره من التوجيه والتعليل الذي ساّمه بالربهان والدليل تشكيك ال 

فال يرلتفت إليه كام يف سائر البدهييات عىل ما مّر، ثّم إّن  –كام ذكره املصنّف  –يف البدهيي 

الدليل الذي نسبه إىل شيخه األشعري قد بلّ من االختالل والفساد إىل غاية ال يليق أن 

شبهة، وفيه سوى ما ذكر من النقض مفاسد أخرى مذكورة يف كتب يسّمى بال

األصحاب وغریهم، حتّى أّن فخر الدين الرازي أورد عليه يف كتاب األربعني عّدة من 

إن شاء  –األسئلة واعرتف بالعجز عن اجلواب عنها وسيجيء كالمه بعينه عن قريب 

كور الذي ال يلتزمه إاّل األشعري ، وأقبح من ذلك التزامه الزم النقض املذ–اهلل تعاىل 

الذي هو بمعزل عن الشعور، وما أشبه حال مدافعته مع اخلصم الذي أوقعه يف مضيق 
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اإللزام بااللتزام بحال رجلني تضاربا وكان أحدمها أقوى يف القدرة من اآلخر، فيطرحه 

ئل بالفارسّية عن ذلك العاجز ال ذي مل يكن فيدوس صدره حتّى ينقطع نفسه، ثّم لـاّم سر

يعرتف من غاية اجلهل والعصبية بعجزه: چگونه بود ماجرای تو با فالن؟ قال يف 

 فليضحك قلياًل وليبك كثریًا. (1)،زدماجلواب: او لگد بر سينهم من زد و من نفس می

وأّما ما ذكره يف دفع االستبعاد، فقد مّر فيه الكالم مكّررًا، ثّم ما ذكره من التحقيق 

تيض أّن الرؤية ليست باإلبصار حتى يدفع استبعاد ما جّوزه األشاعرة املشهور ال يق

من عدم رؤية املرئي مع رشائطها، بل هو إّنام ذركر لتحقيق حمل النزاع، وأّنه ال نزاع لنا 

يف جواز االنكشاف التام العلمي وال للمثبتني يف امتناع ارتسام الصورة من املرئي يف 

أّنا إذا رأينا »خلارج من العني باملرئي، وإّنام حمل النزاع العني أو اّتصال الشعاع يف ا

فال فائدة  (0)، وهو مذكور يف رشح املواقف والرشح اجلديد للتجريد،«الشمس.. إلخ

 يف ذكر ذلك إاّل تكثری السواد وتضييع املداد كام ال خيفى عىل من أمعن النظر وأجاد.

                                                             

 )املصطفوي(( أي: كيف كان لقائك مع فالن؟ واجلواب: قد ركلني عىل صدري وأنا أتنّفس. 1)

 ، وله تصانيف كثریة كاهليئة الفارسّية وغریها. )شهاب الدين(112( املراد به رشح املوىل عّل القوشچي، املتوّّف سنة 0)
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[6] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 البحث السادس يف أّن اإلدراك ليس بمعنى.»

واألشاعرة خالفت العقالء يف ذلك، وذهبوا مذهبًا غريبًا عجيبًا، لزمهم بواسطته إنكار 

 به.الرضوريات، فإّن العقالء بأُسهم قالوا أّن صفة االدراك تصدر عن كون الواحد منّا حّيًا ال آفة 

يف املدرك  حصل يف املدرك، فإن حصل ذلك املعنى (1)واألشاعرة قالوا أّن اإلدراك إّنام حيصل بمعنى

جدت مجيع   الرشائط.حصل اإلدراك وإن فرقدت مجيع الرشائط، وإن مل حيصل مل حيصل اإلدراك وإن ور

ق باملرئي عىل ما هو عليه إدراك املعدومات، ألّن من شأن اإلدراك أن يتعلّ  (2)وجّوزوا بسبب ذلك

يدرك مجيع املوجودات  االواحد منّ  يف نفسه، وذلك حيصل يف حال عدمه كام حيصل حال وجوده، فإنّ 

 اليشء دراك باملعدوم، وبأنّ ق اإلق، وحينئذ يلزم تعلّ بإدراك جيري جمرى العلم يف عموم التعلّ 

درك ذلك بجميع احلواس من الذوق والشم ير  (3)وبأن ،قد كان موجوداً  اليشء وجد، وبأنّ سير 

العلم  عدوم، وكام أنّ ه ال فرق بني رؤية الطعوم والروائح وبني رؤية املواللمس والسمع، ألنّ 

 والروائح.كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم  رضوريرباستحالة رؤية املعدوم 

رى الفيل األعظم وال ، وال ير (4)ةمع الساتر العظيم البتّ  ا رائياً يلزم أن يكون الواحد منّ  ،وأيضاً 

وكان الثاين، ول وانتفى يف جد يف األعىل تقدير أن يكون املعنى قد ور  (5)الساتر،اجلبل الشاهق مع عدم 

رؤية  رؤيته ويتسلسل، ألنّ  كل موجود يصّح  وعندهم أنّ ، موجوده ألنّ  املعنىيصح منا أن نرى ذلك 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج وكذا يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: ملعنى. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. وجّوزوا بسبب ذلك»حمّل « بسبب ذلكوجاز عندهم »( يف املطبوع من النهج 0)

 )املصطفوي(«. وأن»يف املطبوع من النهج غری مسبوقة بباء: « وبأن»( كلمة 4)

 ( يف املطبوع من النهج: البّقة. )املصطفوي(3)

 )املصطفوي(«. ساتر»غری معّرفة يف املطبوع من النهج: « الساتر»( كلمة 5)
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عاقل يرىض لنفسه تقليد من يذهب إىل جواز رؤية الطعم  بمعنى آخر، وأّي  (1)كونتام املعنى إنّ 

العلم والقدرة والطعوم والرائحة وجواز ملس ، والرائحة واحلرارة والربودة والصوت بالعني

د سفسطة  جمرّ وسامعها باألذن؟ وهل هذا إاّل ، ها باألنفوشمّ ، وذوقها باللسان، والصوت باليد

 .انتهى (0)،«املبالغةة يف مقالتهم هذه ومل يبالّ السوفسطائيّ ، وإنكار املحسوسات

 

 قال الناصب خفضه اهلل:

به الرؤية، وحاصل كالمه أّن األشاعرة يقولون أّن  أقول: الظاهر أّنه استعمل اإلدراك وأراد»

الرؤية معنى حيصل يف املدرك، وال يتوّقف حصوله عىل رشط من الرشائط، وهذا ما قّدمنا ذكره غری 

 مّرة وبّينقا ما هو مرادهم من هذا الكالم.

باملرئي عىل ق دراك أن يتعلّ اإلمن شأن  زوا بسبب ذلك إدراك املعدومات ألنّ وجوّ »ثم إّن قوله: 

عى استدالل باطل عىل مدّ  «ما هو عليه يف نفسه، وذلك حيصل يف حال عدمه كام حيصل حال وجوده

ه عى أنّ دق الـمر قها باملعدوم، بل كون الرؤية معنى حيصل يف الرائي ال يوجب جواز تعلّ  خمرتع له، فإنّ 

عدوم فليس بمذهب األشاعرة وال قه باملا تعلّ وأمّ ، موجود كام ذكر هو يف الفصل السابق ق بكّل يتعلّ 

 .يلزم من أقواهلم يف الرؤية

العلم باستحالة رؤية الطعوم و الروائح رضوري مثل العلم باستحالة رؤية  ما ذكره من أنّ  ثمّ 

م، واالستبعاد ة فمسلّ ة فممنوع، وإن أراد العاديّ االستحالة العقليّ  هبذهه إن أراد املعدوم، فقد ذكرنا أنّ 

 بالربهان.قائق الثابتة ال يقدح يف احل

منا أن نرى ذلك املعنى، ألنه  كان يصّح  ه عىل تقدير كون ذلك املعنى موجوداً ما ذكر من أنّ  ثمّ 

 ام تكون ملعنى آخر، فاجلواب أنّ رؤية املعنى إنّ  رؤيته و يتسلسل، ألنّ  موجود، وكل موجود يصّح 

رى بنفسها أن ير  كانت موجودة به يصّح  ز رؤية كل موجود وإن استحال عادة، فالرؤية إذاالعقل جيوّ 

                                                             

 كون، واملرثبت هو ما يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(( يف الطبعة املرعشّية: ي1)

 .39-35( هنج احلق ص0)
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، فال استحالة فيه وال ال برؤية أخرى، فانقطع التسلسل كام ذكر يف الوجود عىل تقدير كونه موجوداً 

 .مصادمة للرضورة

ة ة ونزيد جوابه يف هذه املرّ جوابه غری مرّ  ما ذكره من باقي التشنيعات واالستبعادات قد مرّ  ثمّ 

 :)شعر( هبذين البيتني

ــلٍ  و ــواجهني بجه ــفه ي  ذي س

 أزيـــد حلـــامً  يزيـــد ســـفاهة و
 

ــــاً  و ــــه جميب  أكــــره أن أكــــون ل

 كعــــوٍد زاده اإلحــــراق طيبــــاً 
 

 .انتهى كالمه

 أقول:

رصيح يف هذا املبحث أيضًا يف استعامل اإلدراك يف  ال خيفى أّن كالم املصنّف 

عاقل  وأيّ »األعم، وأرصح من الكّل يف التعميم للكّل قوله يف آخر هذا املبحث: 

يرىض لنفسه تقليد من يذهب إىل جواز رؤية الطعم و الرائحة واحلرارة والربودة 

مه ا ما قدّ وأمّ ، «.. إلخوالصوت بالعني، وجواز ملس العلم والقدرة والطعوم والرائحة

كون الرؤية  ا ما ذكره من أنّ بام جيري جمرى العيان، وأمّ  من البيان فقد أتينا عليه سابقاً 

 ق بكّل ه يتعلّ عى أنّ دق الـمر قها باملعدوم، بل معنى حيصل يف الرائي ال يوجب جواز تعلّ 

قه باملعدوم فليس بمذهب األشاعرة ا تعلّ وأمّ ، موجود كام ذكر هو يف الفصل السابق

هو  السابقف يف الفصل ما ذكره املصنّ  وال يلزم من أقواهلم، فأقول وهنه ظاهر، ألنّ 

، وقد ذكر الشارح اجلديد مرئياً  اليشءة يف كون الوجود علّ  نّ أ اعرة قالوااألش أنّ 

لدفع بعض مفاسد الدليل املشهور املأخوذ فيه كون  (1)للتجريد ترصيح إمام احلرمني

                                                             

( هو أبو املعايل ضياء الدين عبد امللك بن عبد اهلل اخلراساين اجلويني الشافعي، املشهور بإمام احلرمني، صاحب كتاب اإلرشاد يف 1)

 . )شهاب الدين(311نعيم األصفهاين وغریه، تويف سنة أصول العقايد، والربهان يف أصول الفقه، تلّمذ عند احلافظ أيب 
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أن يكون  هنا ما يصّح هابأن املراد بالعلة  ة للرؤية كام نقله الشارح سابقاً الوجود علّ 

ة عىل ما فهمه األكثرون، ويلزم من ذلك رؤية املعدوم، لصحّ ر يف اللرؤية املؤثّ  قاً متعلّ 

للرؤية، وهو أمر اعتباري انتزاعي غری  قاً م جعلوا الوجود بشهادة إمامهم متعلّ ألهّن 

 ر يف حمله.موجود يف اخلارج كام تقرّ 

عىل  به كالم الشارح بناءً  املوجود، كام يشعر بالوجودإن قلت: يمكن أن يكون املراد 

مفهوم املوجود  الوجودراد من ا أن ير ه ال خيلو إمّ ألنّ ، ال يفيد :قلنا. املساحمة املشهورة

راد به ما صدق عليه املوجود، فهو ا أن ير مّ وإالكّل، فالكالم فيه كالكالم يف الوجود، 

 .خذ يف الدليل املذكوربني اجلوهر والعرض، كام أر  مشرتكاً  واحداً  ليس أمراً 

مناه مردود بام قدّ  من الرتديد يف دفع استبعاد رؤية الطعوم والروائحما ذكره  ثمّ 

 .ر، فتذكّ أيضاً 

 الرؤية إذا كانت موجودة تصّح  ما أجاب به عن لزوم التسلسل يف الرؤية من أنّ  ثمّ 

ة التي زعم ّتصيص بارد من هذا الرجس املارد يف القاعدة الكليّ بنفسها رى أن تر 

القوم دفعوا التسلسل يف  وأفسد منه ما ذكره من أنّ  .تها يف الرؤيةأصحابه عقليّ 

ه فرية بمثل ما ذكره يف دفع التسلسل يف الرؤية، فإنّ  الوجود عىل تقدير كونه موجوداً 

 لكان له وجود الوجود ليس بموجود يف اخلارج، وإاّل  القوم ذكروا أنّ  بال مرية، فإنّ 

 ة، ومل يقولوا إنّ اخلارجيّ ، وتسلسلت املوجودات آخر موجود يف اخلارج أيضاً 

 .ال بوجود آخر بنفسه التسلسل ينقطع بكون الوجود موجوداً 

ة أبيات من البيتني، فهو معارض بعدّ  ا ما أنشده يف دفع استبعادات املصنف وأمّ 
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يف شأن أمثاله من القارصين املجاهرين يف طعن الكملة  (1)يأنشأها أبو العالء املعرّ 

 (:شعر )املاهرين 

ـــــادرإذا ور  ـــــائي بالبخـــــل م  (0)صـــــف الط

ــــــاً  و ــــــرّی قّس ــــــل (4)عر ــــــة باق  (3)بالفهاه
 

 

ــــة (5)وقــــال الســــهى ــــت خفّي  للشــــمس أن

ــــل ــــك حائ ــــدجى للصــــبح لون ــــال ال  وق
 

 
 

 وطاولـــــــت األرض الســـــــامء ســـــــفاهة

 وفــــاخرت الشــــهب احلىصــــ واجلنــــادل
 

 

ــــــة ــــــاة ذميم ــــــوت زر إّن احلي ــــــا م  في

ــــازل ــــرك ه ــــّدي إن ده ــــس ج ــــا نف وي

                                                             

ويف سنة 1) ، له آثار علمية، منها 332( هو أمحد بن عبد اهلل التنوخي، من أهل معّرة النعامن، الشاعر األديب املشهور، تر

ا من أئّمة كتاب سقط الزند، ولزوم ما ال يلزم، وملقى السبيل، وغریها، وله حمارضات مع الرشيفني الرضيني وغریمه

اجع. )شهاب الدين(  الفضل واألدب، وكفى يف فضله رثاء الرشيف له بعد موته وتأبينه إّياه، فلریر

( لقب خمارق لئيم من بني هالل بن مالك بن صعصعة. سقى إبله فبقي يف احلوض قليل، فسلح فيه وقذر احلوض ق. 0)

 )شهاب الدين(

ويرحم اهلل قّسًا، إيّن ألرجو يوم القيامة أن يربعث أّمة »نه احلديث: ( هو قّس بن ساعدة األباري، بليّ حكيم، وم4)

قال له حكيم العرب أيضًا. )شهاب الدين(«واحدة  ، وير

ئل عن رشاه، ففتح كّفيه وفّرق أصابعه وأخرج لسانه، يشری بذلك إىل 3) ( باقل، رجل اشرتى ظبيًا بأحد عرش درمهًا، فسر

 ه املثل يف العي. )شهاب الدين(أحد عرش، فانفلت الظبي، فرضبوا ب

 ( السهى: كوكب خفي يف بنات النعش الكربى، والناس يمتحنون به أبصارهم. )شهاب الدين(5)
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[7] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 املبحث السابع يف أّنه تعاىل يستحيل أن ُيرى.»

للبرش، أّما  (2)األشاعرة كاّفة العقالء يف هذه املسألة، حيث حكموا بأّن اهلل تعاىل مرئي (1)وخالفت

، مةهة واملجّس ا املشبّ وأمّ  (3)الفالسفة واإلمامّية واملعتزلة فإنكارهم لرؤيته تعاىل ظاهر، وال ّشك فيه.

ذا قالوا بإمكان رؤيته، ولو فله، وهو مقابل للرائي، ه عندهم جسمألنّ تعاىل زوا رؤيته ام جوّ م إنّ فإهّن 

فلهذا خالفت األشاعرة باقي العقالء وخالفوا  (4)عندهم حلكموا بامتناع رؤيته، داً كان تعاىل جمرّ 

يف جسم وال يف جهة وال مكان وال  ما ليس بجسم وال حالٍّ  الرضورة قاضية بأنّ  ، فإنّ الرضورة أيضاً 

ال يمكن رؤيته، ومن كابر يف ذلك فقد أنكر احلكم  هفإنّ  املقابلوال يف حكم  ز وال يكون مقابالً حيّ 

 .الرضوري، وكان يف ارتكاب هذه املقالة سوفسطائياً 

هر ه قال عز من قائل: ة عىل امتناع رؤيته تعاىل، فإنّ آيات الكتاب العزيز الدالّ  وخالفوا أيضاً  ال ترْدِركر

ق باملدح بني لقبح إدخال ما ال يتعلّ  اً ه ذكره بني مدحني، فيكون مدحبذلك ألنّ  (5)حمتدّ  راألَْبَصارر 

ح بنفي األبصار له، زاهد ورع، وإذا متدّ ، يأكل اخلبز، قال: فالن عامل فاضله ال حيسن أن ير مدحني، فإنّ 

 «لن»، وَلْن َتَرايِن  :موسى  ، والنقص عليه تعاىل حمال، وقال تعاىل يف حّق كان ثبوته له نقصاً 

ْوا  :غریه أوىل، وقال اهلل تعاىل ففي حّق  موسى  رؤية يف حّق وإذا امتنعت ال للنفي املؤبد، َفَقْد َسَألر

اِعَقةر بِظرْلِمِهمْ  ْوا َأِرَنا اهلِل َجْهَرًة َفَأَخَذهْترمر الصق ْوَسى َأْكرَبَ ِمْن َذلَِك َفَقالر وا ولو جازت رؤيته مل يستحقّ ، مر

                                                             

 ( الواو غری موجودة يف الطبعة املرعشّية، ولكنّها موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: يررى. )املصطفوي(0)

 )املصطفوي(«. وال شّك فيه»حمّل « ال يرشكُّ فيه»ع من النهج: ( يف املطبو4)

ساقط من املطبوع يف النهج. « فلهذا قالوا بإمكان رؤيته، ولو كان تعاىل جمّردًا عندهم حلكموا بامتناع رؤيته»( قوله: 3)

 )املصطفوي(

 الدين(( متّدح أي قّرظ عىل نفسه وأثنى عليه، وهو مأخوذت من التمّدح. )شهاب 5)
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عليه، فقد  حمكم القرآن أيضاً  ودّل  ،قاضية بحكمٍ وصفوا بالظلم، وإذا كانت الرضورة ير  (1)، وملالذم

ت الرضورة عليه، وما بخالفه وأنكروا ما دلّ  (2)واألشاعرة قالوا، توافق العقل والنقل عىل هذا احلكم

قاد القرآن إليه، ومن خالف الرضورة والقرآن كيف ال خيالف العلم النظري واألخبار؟ وكيف جيوز 

ن يعتقد کّ  يقتدون به؟ وهل يكون أعمى قلباً   إىل أقواله وجعله إماماً تقليده واالعتامد عليه واملصری

وال ظهر  الكراماتمن  يشءرضورة تقود اإلنسان إىل تقليد هؤالء الذين مل يصدر عنهم  ذلك؟ وأّي 

بل اعتمدوا  ونطقت به اآليات القرآنية؟ عليهت الرضورة عنهم مالزمة التقوى واالنقياد إىل ما دلّ 

دين ومنعهم من ت الرضورة عليه، ولو جاز ترك إرشاد املقلّ ما دلّ  تكاب ضدّ إرالكتاب و خمالفة نص

بل أوجب ، اتل الكالم بنقل مثل هذه الطامّ مل نطوّ  (3)ارتكاب اخلطأ الذي ارتكبه مشاخيهم إن أنصفوا

ْم إَِذا ة بقوله تعاىل: العامّ  (4)اهلل تعاىل علينا هداية وْا َقْوَمهر ونَ لِيرنِذرر ْم حَيَْذرر وْا إَِلْيِهْم َلَعلقهر َمِن  ،َرَجعر

 .انتهى »،(5)اْهَتَدى َفإِنقاَم هَيَْتِدي لِنَْفِسِه َوَمْن َضلق َفإِنقاَم َيِضلُّ َعَلْيَها

 قال الناصب خفضه اهلل:

به األشاعرة من إثباهتا خمالفة  أقول: ذكر يف هذا املبحث خالف الناس يف رؤية اهلل تعاىل وما اختّص »

الرؤية باملعنى الذي  ه ال يمكن رؤية ما ليس بجسم، فقد علمت أنّ م خالفوا الرضورة ألنّ للباقني، وذكر أهّن 

شرتط برشط، لكن جرى يف العادة اختصاصها باجلسم املقابل، وقد ير ة باألجسام، وال ذكرناه ليست خمتّص 

ال يف جهة، ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة وتقليب حدقة ونحوه، ومع ، واهلل تعاىل ليس جسامً  علمت أنّ 

ة وأن حيصل هلويّ  (6)كام ورد يف األحاديث الصحيحة، البدرأن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة  ذلك يصّح 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: ال، واملرثبت هو ما يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. واألشاعرة قالوا»حمّل « وقالوا»( يف املطبوع من النهج: 0)

 (يعني أّن ارتكاب اخلطأ واقع يف مشاخيهم إن أنصفوا ومل ينكروا عنادًا. )شهاب الدين« ارتكبه»( متعّلق بقوله 4)

موجودة يف نسخة من النسخ اخلطّية « هداية»، و«هداية»حمّل « إهداء»( يف الطبعة املرعشّية وكذا يف املطبوع من النهج 3)

 املرعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(

 .31-39( هنج احلق ص5)

 حني الرواية وعىل من كان مرميقاً بالكذب. )شهاب الدين( ( وسيأيت عدم صالحية االستناد هبا الشتامل أسانيدها عىل من كان عقله خمتاًل 9)
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ه تعاىل حقّ  ز حصوهلا يف عن الرؤية بام ذكرناه وجوّ  عنها بالرؤية، فمن عرّب العبد بالنسبة إليه هذه احلالة املعرّب 

ما استدل به عىل عدم جواز الرؤية من  عىل الوجه املذكور، فأين هو من املكابرة وخمالفة الرضورة؟ ثم إنّ 

هر األَْبَصارر قوله تعاىل:  َقاَل االدراك يف لغة العرب هو اإلحاطة، أال ترى يف قوله تعاىل:  ، فإنّ ال ترْدِركر

ا االدراك باملعنى املرادف للعلم، فهو من ، وأمّ اإلحاطةأنه يريد به  ، فال شّك أَْصَحابر مروَسى إِنقا مَلرْدَركرونَ 

اإلحاطة  أنّ  حساس، وال شّك واإلدراك بمعنى العلم اإليف كالم العرب يكون  اصطالحات احلكامء، ال أنّ 

سى، وهو االستدالل بجواب مو ، والرؤية التي نثبتها ليست إحاطة، ثمّ به تعاىل نقص، فيكون نفيه مدحاً 

غریه من  موسى، ففي حّق  لنفي املؤبد فامتنعت الرؤية يف حّق  «لن»ل الرؤية وأ سلـاّم  َلْن َتَرايِن : قوله تعاىل

ه للنفي املؤبد د، وعندي أنّ د، بل هو للنفي املؤكّ باب األوىل، فقد أجاب عنه األشاعرة بمنع كونه للنفي املؤبّ 

إذا قال أحد  ة احلياة، مثالً ستفاد منه بحسب مدّ الـمر التأييد  ولكنّ وهذا ظاهر عىل من يعرف كالم العرب، 

يد احلقيقي الذي يشمل زمان اآلخرة، التأبه يقصد التأبيد يف زمان حياته، ال أنّ  مك، فال شّك لغریه: لن أكلّ 

يف  ية موسى ة الدنيا، وهذا ال ينايف رؤنفي الرؤية يف مدّ  َلْن َتَرايِن ـب وهذا معلوم يف العرف، فاملراد

اليهود  املراد منه تأبيد نفي التمني مدة احلياة للعلم بأنّ  فإنّ ، َوَلْن َيتََمنقْوهر أََبًدا: وكذا يف قوله تعاىل (1)،اآلخرة

 .ص من عذاب اآلخرةون املوت للتخلّ يف اآلخرة يتمنّ

هلم بذلك السؤال ولو  من إعظام اهلل تعاىل سؤال الرؤية من اليهود يف القرآن والذمّ  ما ذكره ثمّ 

، وعناداً  تاً ام كان لطلبهم الرؤية تعنّ االستعظام إنّ  وا الذم بالسؤال، فاجلواب أنّ جاز ذلك ملا استحقّ 

 وهلذا نسبهم إىل الظلم، ولو كان ألجل االمتناع ملنعهم موسى عن ذلك كام منعهم حني طلبوا أمراً 

 ة رؤية اهلل تعاىل، والنصوص ال تدّل العقل ال ينايف صحّ   علمت أنّ فلاّم  ،، وهو أن جيعل هلم إهلاً کتنعاً 

وتوافقهام عىل نفي الرؤية  عاه هذا الرجل من داللة الرضورة والنّص ما ادّ  قت أنّ عىل نفيه، فقد حتقّ 

عيات الصادقة األشعرية الكتاب غری موضوع لبسط الدالئل عىل املدّ  دعوى كاذبة خاطئة، ولوال أنّ 

ة ة عىل صحّ  ما ذكر من القدح والطعن عليهم، لذكرنا من الدالئل العقليّ عىل بل هو موضوع للردّ 

                                                             

( يظهر منه أّن الفضل بن روزهبان کّن يقول برؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة وإن مل يرر يف الدنيا، وهذا أحد مذاهبهم الباطلة 1)

 يف باب الرؤية. )شهاب الدين(
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ت فيه ألباب العقالء لرزانتها ومكان رصانتها، ولكن ال شغل لنا يف هذا ما حترّی  وقوعهابل  الرؤية

 .ات ذلك الرجل ومزخرفاته، وباهلل التوفيق كّس طامّ الكتاب إاّل 

ة، املنازعة فيها قريبة باملنازعات اللفظيّ  يف مسألة الرؤية أنّ  لنح يل بعد التأمّ ه قد سر اعلم أنّ  ثمّ 

ة من املعتزلة ومن تابعهم من اإلماميّ  سبقني فيه أحد من علامء السلف، وذلك أنّ  ما أظنّ  يشءوهذا 

كم كام سرتون ربّ »نفاة الرؤية يذكرون يف معنى احلديث املشهور، وهو قوله صىل اهلل عليه وسلم: 

ة، املراد االنكشاف التام العلمي الذي مل حيصل يف هذه النشأة الدنيويّ  أنّ  (1)«البدرلة ترون القمر لي

املراد بالرؤية حالة  وسيحصل هذا االنكشاف يف النشأة الثانية، واألشاعرة املثبتون للرؤية ذكروا أنّ 

ذكر الشيخ  ثمّ ، وال يشرتط بضوء وال مقابلة وال غریمها من الرشائط، خيلقها اهلل تعاىل يف احلّي 

فاإلبصار الذي هو عبارة عن ، قاهتاا علم بمتعلّ هّن أ األشعري يف إدراكات احلواس اخلمس الظاهرة

بالبارصة، فعىل هذا تكون الرؤية   إدراكاً باملبرصات، وليست الرؤية إاّل  دراك بالبارصة يكون علامً اإل

اً وانكشافا  اً خاصق  علامً  فاق الفريقني ة املخصوصة، فظهر اتّ ذه احلاّس ه حاصل من ه، غاية األمر أنّ تامق

ت عليها األحاديث هي العلم التام واالنكشاف الكامل، وبقي النزاع رؤية اهلل تعاىل التي دلّ  عىل أنّ 

ه ز أن يكون حملّ ز املجوّ ، فليجوّ حصول هذه االنكشاف قلباً  حصوهلا، فكام جيوز أن يكون حمّل  يف حمّل 

 ، انتهى كالمه.«واهلل تعاىل أعلم ،ةالنزاع بالكليّ  هو البرص، فریتفعآخر  عضواً 

 أقول:

 .إىل طائل وال يرجع إىل حاصل هة عاطلة، ال يعودر الت کوّ ات باطلة وّتيّ ما ذكره تومّه  كّل 

                                                             

وي يف املسند، قال: 1) ثنا حمّمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن إسامعيل، قال: سمعت قيس  حّدثنا عبد اهلل، حّدثني أيب،»( رر

وي أيضًا يف املسند، قال: «حازم حيّدث عن جرير، قال: كنّا عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.. احلديث حّدثنا »، ورر

وي أيضًا يف املسند: «عبد اهلل، حّدثني أيب، ثنا حييى عن إسامعيل، حّدثنا قيس.. إلخ ّدثنا عبد اهلل، حّدثني أيب، ثنا ح»، ورر

، وكّلها تنتهي إىل رجل واحد، وهو قيس بن أيب «وكيع، ثنا إسامعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم.. احلديث

حازم، وسيأيت القدح فيه وعدم صالحّية احلديث املشتمل يف املسند عىل مثل هذا الرجل لالستناد يف هذا األمر اخلطری 

 استحالته الرباهني الواضحة النقلّية والشواهد املتينة العقلّية. )شهاب الدين( الذي دّلت عىل
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 ،«فقد علمت»: هنا عىل ما أسبقه بقولههافلام قد علمت من حال ما أحاله  ،الً ا أوَّ أمّ 

ة ال ة، والرائي باحلاّس  باحلاّس أحدنا ال يرى إاّل  أنّ  ا ما حاصلهوقد علمت إذ قد سبق منّ 

ً كاجلسم أو   ما كان مقابالً يرى إاّل  يف املقابل كاللون، أو يف حكم املقابل كالوجه يف  حاالق

الرضورة قاضية بذلك، وهلذا نبادر إىل  أنّ ذكرنا املرآة، واهلل تعاىل ليس كذلك، وقد 

غری  ه رأى جسامً ب من أخرب بأنّ ذلك، كام نكذّ ليس ك ه رأى شيئاً تكذيب من أخرب بأنّ 

ك وال ساكن، وجحد الرضورة التي حكم هبا عقول احلكامء وأهل العدل من متحرّ 

هلم  ة واملعتزلة ومن تابعهم غری مستنكر من هذا الشارح الناصب وأصحابه، ألنّ اإلماميّ 

 النبيه.ل يف املكابرة وصناعة التمويه كام ال خيفى عىل العاق عظيامً  مدخالً 

ما استدل به من حديث انكشاف اهلل تعاىل عىل عبده انكشاف  فألنّ  ،ثانياً  اوأمّ 

 وقد اختّل  (1)بن أيب حازم، راويه قيس ة سنده، فإنّ القمر ليلة البدر مدفوع بعدم صحّ 

ته فمن اجلائز م صحّ لِّ قبل قوله ما مل يعلم تارخيه، ولو سر عقله يف آخر عمره، ولذا ال ير 

ْ َتَرى َكيَْف َفَعَل َربَُّك  :العلم التام كام يف قوله تعاىل فيهأن يكون املراد من الرؤية  َأمَل

ْنَسانر َأنقا َخَلْقنَاهر  ،بَِأْصَحاِب اْلِفيلِ  ْ َيَر اإْلِ كم كم ستعلمون ربّ ويكون معناه أنّ ، َأَومَل

                                                             

وقال حييى بن أيب عبد اهلل، ثنا إسامعيل بن أيب خالد، قال: كرب »( قال ابن حجر العسقالين يف كتاب هتذيب التهذيب: 1)

قال يل حييى بن سعيد: قيس بن أيب حازم قيس حتى جاز املائة بسنني كثریة حّتى خرف وذهب عقله، وقال ابن املديني: 

وال »، وقال السّيد املرعيش يف تعليقته عىل هذا املوضع من إحقاق احلق: «منكر احلديث، ثّم ذكر له حييى أحاديث مناكری

يذهب عليك أّن أمحد بن حنبل روى حديث الرؤية بأسانيد كّلها منتهية إىل قيس بن أيب حازم، فظهر أّن قول الناصب: 

اك عّدة أحاديث، کّا ال أصل له، بل هو حديث واحد رواه عّدة عن شخص واحد، وهو کّن ال يرعتنى به لنقله املناكری هن

والغرائب مضافًا إىل خبطه واختالله يف أواخر عمره، عىل أّنه كان مرتوم احلديث عند الكوفيني أهل البحث والتنقيب يف 

د الظنّي الصدور كيف يقاوم الرباهني العقلّية السديدة واألدّلة النقلية الرصينة، قبول الرواية، مضافًا إىل أّن خرب الواح

 )املصطفوي(«. أفيمكن املصری إىل رؤيته تعاىل وجعل أمثال هذا اخلرب مستمسكًا ومّتكئًا؟!
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كّم »كذلك، والتشبيه املدلول عليه بقوله  كام تعلمون القمر علامً  اً رضوريق  اً يقينيق  علامً 

د إرادة ما ذكرناه ال يقتيض مساواة طرفيه من كل وجه كام ال خيفى، ويؤيّ  «رترون القم

ك؟ هل ترى ربّ »: ئل عنهقد سر ، ووي يف املشهور عن موالنا أمری املؤمنني ما رر 

ال تدركه العيون بمشاهدة العيان : قال ؟راهكيف ت :قيل له .ال أعبد ربا مل أره :فقال

لو كان معنى الرؤية يف احلديث  :قالال ير  (1)،«ولكن تدركه القلوب بحقائق االيّمن

ى إىل وحينئذ ال يتعدّ  ،ا نقول: العلم قد يكون يقينياً ى إىل مفعولني، ألنّ ذلك لتعدّ 

لداللة سوق ذف ال جيوز أن يكون له مفعول ثان قد حر  مَ لِ فَ ، ملِّ املفعولني، ولو سر 

َو تعاىل:  قولهالكالم عليه، كام يف  مر اهللّر ِمن َفْضلِِه هر ِذيَن َيْبَخلروَن باَِم آَتاهر َسبَنق الق َوالَ حَيْ

رمْ   .، عىل قراءة من قرأ بالياءَخرْیًا هلق

ه أخذ لعرب هو اإلحاطة، فلعلّ دراك يف لغة ااإل ما ذكره من أنّ  فألنّ  ،ا ثالثاً وأمّ 

ذلك من كالم الشارح اجلديد للتجريد عند ذكر جواب األشاعرة عن استدالل أهل 

 :ام عىل ما ذكره أجابوا بأنّ فإهّن ، التنزيه باآلية املذكورة

 (2)،دراك بالبرصــ هــو الرؤيــة أو الزم هلــا، بــل هــو رؤيــة خمصوصــةاإل م أنّ ال نســلّ »

حقيقتـــه النيـــل  (3)إذوهـــو أن يكـــون عـــىل وجـــه اإلحاطـــة بجوانـــب املرئـــي، 

رأيــت القمــر ومــا  إذا حلقتــه، وهلــذا يصــّح  مــن أدركــت فالنــاً  والوصــول مــأخوذاً 

 .نتهىا (3)،«أدركه برصي وما رأيته أدركه برصي، إلحاطة الغيم به، وال يصّح 

                                                             

 .030ص 1( انظر الكايف ج1)

 )املؤّلف(«. ركة اللحاق وأدركه حلقهالدرك حم»، وقال يف القاموس: «أدركته ببرصي أي رأيته»قال يف الصحاح:  (0)

يف هذا املوضع يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية، وكذلك يف رشح املقاصد، وإن « إذ»( وقعت كلمة 4)

 )املصطفوي(«. إذ»كان املرثبت يف الطبعة املرعشّية هو حرف الواو حمّل 

 .101ص 0( رشح املقاصد ج3)
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يوجد يف كتب اللغة ا ال ّتصيص معنى الرؤية بذلك کّ  وفساده ظاهر، ألنّ  

دراك النيل اإلكون حقيقة  ي والعناد، وألنّ املعروفة، فيكون القول به عىل سبيل التشهّ 

دراك بالبرص هو الرؤية عىل وجه اإلحاطة اإل عىل أنّ  والوصول كام اعرتفوا به ال يدّل 

ا ال غری ظاهر، وألنّ  «إذا حلقته من أدركت فالناً »أخذ ذلك  بجوانب املرئي، وألنّ 

ه ، فال يثبت ما هو بصدده، عىل أنّ «رأيت القمر وما أدركه برصي»م صحة قوله: نسلّ 

 جوانبها.وال يريدون رؤيتها من مجيع  «أدركت الشمس» م يقولونمعارض بأهّن 

السامء  م، ألنّ نفي اإلحاطة مدح له تعاىل غری مسلّ  ما ذكره من أنّ  فألنّ  ،ا رابعاً وأمّ 

وما قال ، لتأمّ األبصار، ]فـ[ـه ال حتيط هبا وغریها من األجسام العظيمة تشاركه يف أنّ 

ح بنفي الرؤية إذا كانت الرؤية جائزة عليه، وكان تعاىل ام حيصل التمدّ ه إنّ الرازي من أنّ 

ة والنوم نَ عىل منع اإلبصار عن ذلك، مدفوع بجريان ذلك يف املدح بنفي الِس  قادراً 

ا قياسه لذلك عىل املدح بنفي الظلم والعبث وأمّ ، احبة والولد وجوابه جوابناوالص

 مع املدح فيه إاّل  املدح هنا راجع إىل الفعل، وما كان كذلك فال يتمّ  فغری صحيح، ألنّ 

ين ونحو ذلك، بخالف ما املدح بنفي اجلمع بني الضدّ  القدرة عليه، وهلذا ال يصّح 

 .غری مقدور هفإنّ ، إىل الذات كان راجعاً 

دراك يف لغة العرب بمعنى العلم أو اإله إن أراد بنفي كون فألنّ  ،ا خامساً وأمّ 

ه املنع عليه ظاهر، وإن أراد دراك، فتوّج اإلحساس عدم كوهنام داخلني حتت مفهوم اإل

أرباب  عليهام فال يفيد، فإنّ  وإن كان ذلك التفسری صادقاً ، اه بذلكعدم تفسریهم إيّ 

هم ة صادقة عىل أفرادها من غری تعقلّ يق اللغة يضعون بعض األلفاظ ملفهومات كلّ 

لبعض  لتفاصيل األفراد عند الوضع، بل يكفي عندهم يف كون تلك األفراد أفراداً 

كم عليها بذلك، وهذا حاصل فيام نحن فيه، أن حير  املفهومات كوهنا بحيث يصّح 
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حساس إىل املحسوس، والرؤية إىل واإلىل املعلوم ز يف وصول العلم إوارتكاب التجوّ 

 مشرتك. (1)املرئي مطلقاً 

ما ذكره من جواب األشاعرة عن استدالل أهل العدل بقوله  فألنّ  ،ا سادساً وأمّ 

احلمل عىل  بأنّ  مردودد د دون املؤيّ للنفي املؤكّ  «لن» كلمة من أنّ  َلْن َتَرايِن تعاىل: 

ة اآلية دالّ  التأكيد جماز بدليل سبق الذهن عند إطالق هذه اللفظة إىل التأييد، وأيضاً 

جلوازها أو وقوعها يف وقت من  ، فال بدّ عىل نفي رؤيته تعاىل يف املستقبل مطلقاً 

وهت  :م من ّتصيصه بقوله تعاىلوما توهّ  ص،ص، وال خمّص املستقبل من خمّص  جر ور

َا َناظَِرةت  ةت َيْوَمِئذ نقارِضَ  ه النظر ليس بمعنى الرؤية فقط، بدليل أنّ  مدفوع بأنّ  إىَِل َرهبِّ

وتثبت الرؤية عند انتفاء النظر، ، إىل اهلالل فلم أره نظرتر : يثبت عند انتفائها، فيقال

  قال يف اهلل تعاىلفير 
ٍ
قال: نظرت فرأيت، فير ، ب الرؤية بالنظرعقق قال ناظر، وتر وال ير ، راء

 قال: ما زلتر عل غاية يف الرؤية، فير ك ترى، وجير عل وصلة للرؤية فيقال: انظر لعلّ وجير 

بقوله  منقوضأفاد الرؤية  «إىلـ»بـ النظر إذا قارن وما قيل من أنّ ، ى رأيتأنظر حتّ 

ونَ  :تعاىل ْبرِصر ْم الَ ير وَن إَِليَْك َوهر ْم َينظررر إىل غری ذلك من اآليات واألشعار  َوَتَراهر

دراك يف اإلنفي  نقولة يف هذا املقام من كتب أصحابنا األعالم يف علم الكالم، عىل أنّ امل

ي إىل تأييد النفي طالق ينرصف إىل عموم األوقات يف املستقبل، فيؤدّ اإلاآلية عىل 

ثابت « لن»تأييد  إنّ  ثمّ ، طالق ال بداللة النافية عند من ينكر التأييد فيهااإلبداللة 

الدليل عىل إرادة خالف األصل كام يف  إذا دّل  ،نعم ترى.يف مقابله كام فاملنع ، بالنقل

د واحلمل عىل النفي املؤكّ العدول وجب  َلْن َأْبَرَح اأْلَْرَض َحتقى َيْأَذَن يِل قوله تعاىل: 

                                                             

 اطة وعدمها. )املؤّلف(( أي عىل سبيل اإلح1)
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يف ذلك املوضع لنوع من املبالغة، فاندفع استدالل بعض شارحي الكافية عىل نفي 

 .للتأييد باآلية املذكورة «لن» كون

العرف يفهم من  م أنّ لِّ ه لو سر ما ذكره من عند نفسه مدخول بأنّ  فألنّ  ،ا سابعاً وأمّ 

م بتلك من املتكلّ  م فهم ذلك إذا كان كلٌّ سلق ام ير فإنّ ، التأييد يف مدة احلياة «لن» كلمة

 اً أبديق  اً م هبا حيق كان املتكلّ فهم ذلك إذا ه ير م أنّ للفناء، وال نسلّ  الكلمة واملخاطب له قابالً 

 .رفتدبّ ، كام فيام نحن فيه اً ُسمديق  اً باقيق 

يد نفي تأب َوَلْن َيَتَمنقْوهر َأَبًدا :املراد من قوله تعاىل ما ذكره من أنّ  فألنّ  ،ا ثامناً وأمّ 

 ص من عذابون املوت للتخلّ اليهود يف اآلخرة يتمنّ  م بأنّ لة احلياة للعي يف مدّ التمنّ 

ال يتمنى املوت عن صميم  أحداً  اآلخرة، ففيه ما ال خيفى عىل معارش العقالء من أنّ 

 ة.احلياة فيها أبديّ  أنّ  أحدٍ  يف اآلخرة التي يعلم كّل  القلب وخلوص العقيدة خصوصاً 

صهم عن العقوبة بلطفه، ص عن العذاب بأن يرمحهم اهلل تعاىل وخيلّ ون التخلّ يتمنّ  ،نعم

ونه عن صميم القلب فال، كام م يتمنّ ا أهّن كسائر عبادة املؤمنني، أمّ  أبداً ويعطيهم احلياة 

ولر اْلَكافِرر َيا َلْيَتنِي  :يشهد به وجدان غری املعاند، وقد قيل يف تفسری قوله تعاىل َوَيقر

َراًبا نتر تر نظم اآلية ظاهر  :م فنقوللِّ اف ترصيح به، ولو سر ، ويف موضع من الكّش كر

املراد التأبيد بالنسبة  لم هبذه القرينة أنّ ونه يف اآلخرة عر م يتمنّ ق أهّن  حتقّ لـاّم  يف التأبيد، و

 نظر. والتنظری هبذه اآلية حمّل  للتأبيد مطلقاً  «لن» إىل أوقات الدنيا، فمنع كون

ة باستعظام اهلل تعاىل أمر ما ذكره يف جواب احتجاج العدليّ  فألنّ  ،ا تاسعاً وأمّ 

العقاب والعتاب يف  منصف ال ينكر أنّ  كّل  فألنّ  ،الً ا أوّ أمّ ظاهر. الرؤية، ففساده 

ْوا ل يف قوله تعاىل: كلتا اآليتني لطلبهم الرؤية وامتناعها كام يظهر من التأمّ  َفَقْد َسَألر

اِعَقةر  ْوا َأِرَنا اهللِ َجْهَرًة َفَأَخَذهْترمر الصق ْوَسى َأْكرَبَ ِمْن َذلَِك َفَقالر ْلِمِهمْ مر ومن ينكر ، بِظر
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هبم اهلل تعاىل بإيقاع الصاعقة عليهم حني ا لو كانت کكنة ملا عذّ فإهّن ، ذلك فهو ظامل

قوا إيامهنم عىل أمر اهلل تعاىل ال يرىض بتعذيب مجاعة علّ  طلبها، إذ نعلم بالرضورة أنّ 

ِمَن َلْن نرؤْ  :عليه قوله تعاىل يؤمنوا بعد وقوعه، كام يدّل  کكن وطلبوه واعرتفوا بأن

ونَ  اِعَقةر َوَأْنترْم َتنْظررر مر الصق بل كان خيربهم بعدم ، َلَك َحتقى َنَرى اهللقَ َجْهَرًة َفَأَخَذْتكر

ائَِل َفال َتنَْهرْ إمكاهنا عىل وجه مالئم، كام قيل يف قوله تعاىل:  ا السق  وقال النبّي  ،َوَأمق

محل ذلك  فعىل هذا ظهر أنّ  (1)،«أغنوهم عن مسألتهم ولو بصقرة مترة» :العريب 

قوا إيامهنم عىل أمر عقل تعذيب مجاعة علّ ت وعناد، إذ ال ير تهم وعنادهم تعنّ عىل تعنّ 

آخر،  يشءتني باعتبار هم لكوهنم متعنّ کكن ولو يف اآلخرة، وطلبوا اهلداية عن نبيّ 

كام ذكره  عى بعد ثبوتهعىل صدق املدّ  ت من اقرتاح دليل زايد يدّل هم فهموا التعنّ ولعلّ 

ام إذا كان الدليل األول اقرتاح دليل زايد سيّ  يف تفسریه، وفيه أنّ  (0)الفاضل النيشابوري

عىل  ليتوافق النقل والعقل وحيصل االطمينان التام ال يدّل  عقلياً  والزايد دليالً  ،نقلياً 

بمثل  وقد أتى شيخ األنبياء إبراهيم كيف ت، وال يوجب العقاب والعتاب، التعنّ 

حيث اقرتح إرائة إحياء املوتى الطمينان قلبه كام أخرب عنه يف القرآن مع علمه  ذلك

ْؤِمْن ه ملا خاطبه تعاىل بقوله: ى أنّ ة، حتّ بذلك من الوحي وغریه من األدلّ  ْ تر َقاَل َأَومَل

                                                             

قوا ولو بشّق مترة: »( ويقرب منه ما رواه اخلاّصة من قوله 1) [، وغریه، ورواه 412ص 2]وسائل الشيعة ج« تصدق

 ]اجلامع الصغری[. )شهاب الدين( العاّمة عن النبي 

عرج، املفّّس املحّدث العارف، ( هو املوىل احلسن ]أو احلسني[ بن حمّمد بن احلسني النيسابوري، املشتهر بالنظام األ0)

صاحب التفسری الكبری املعروف، ورشح شافية ابن احلاجب يف الرصف املتداول بني املحصلني، ويرعرف برشح النظام، 

ببلدة نيسابور، ثّم إّن لقبه النَِظام أي نظام  142وله رسالة يف احلساب وكتاب يف وقوف القرآن، تويف يف حدود سنة 

ا اد كام هو املشهور، فال تغفل. ثّم الصحيح يف وفاته ما ذكرنا، ال ما يف بعض كتب الرتاجم، الدين ال النظق م عىل وزن شدق

 وال ما يف كشف الظنون، فال تغفل. )شهاب الدين(
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 : (1)ا ما قيلة، وأمّ أي بتعاضد األدلّ  َقاَل َبىَل َوَلكِْن لِيَْطَمِئنق َقْلبِي

ــَك قــوهلم  مــن أنّ  ــْؤِمَن َل ــْن نر ــدّل  َل ــ ي موســى  ه بعــدما ردّ عــىل جلــاجهم، وأّن

 ــ ــْؤِمَن َلــَك وا وقــالوا: الرؤيــة جلّ لــن يقــوم، بــل  قــال ابتــداءً إذ ال ير  َلــْن نر

 ۔نتهىا ،قال لتأكيد الرد لن يقومولف ير قال ال يقوم، فإذا خر ير 

قبل ذلك من قبيل  عليهم من موسى  وقوع الردّ  فأقول سقوط ظاهر، ألنّ 

ين يف شأن نزول هذه اآلية، وما ذكره من ومل يذكره أحد من املفّّس ، الرجم بالغيب

مة كاذبة افرتاها عىل داللة كلمة لن عىل ذلك، ألنه ال يذكر يف ابتداء الكالم فهو مقدّ 

هنا هو ها «لن» أهل اللسان، وكم هلا نظری يف فصيح الكالم، بل الوجه يف إيراد كلمة

وأجاب اهلل تعاىل سؤاهلم ، مهم اهلل تعاىلأن يكلّ  الً أوّ   سألوا موسى لـاّم م أهّن 

كام وألذ، ىل طلب ما هو أكرب إ (0)ة استامع كالمه، ازداد طمعهم وحرصهمفوا بلذّ فترّش 

فلغاية االهتامم يف حتصيل ذلك ، من كرم املوىل سوء أدب غلامنه أنّ  املشهورورد يف 

ولو »قوله:  فألنّ  ،ا ثانياً وأمّ  .يف الكالم «لن»ام وأدرجوا كلمة براإلاملطلوب زادوا يف 

موسى مل يمنعهم  عىل أنّ  يدّل  «لخ.. إعن ذلك كان ألجل االمتناع ملنعهم موسى 

وي يف شأن النزول وسياق قوله عليه ما رر  كام يدّل  ،عنه وليس كذلك بل منعهم عنه

وَسى َلْن تعاىل:  ْلترْم َيا مر اِعَقةر َوَأْنترْم إِْذ قر مر الصق نرْؤِمَن َلَك َحتقى َنَرى اهللقَ َجْهَرًة َفَأَخَذْتكر

ونَ  َفَهاء ِمنقامع قوله  َتنْظررر نَا باَِم َفَعَل السُّ ْلِكر كام جيده العارف بخواص الكالم  َأهتر

 .ومقتضيات احلال واملقام

                                                             

( القائل عصام الدين االسفرائني العربشاهي، صاحب احلاشية عىل رشح اجلامي يف النحو، واملطلب الذي نقله 1)

 د مذكور يف حاشيته عىل تفسری القايض البيضاوي. )شهاب الدين(القايض الشهي

 ( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: جّرهم. )املصطفوي(0)
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ما أتى به من إظهار القدرة عىل إقامة الدالئل الرزينة والرصينة  فألنّ  ،ا عارشاً وأمّ 

ففيه إزراء بجاللة قدر شيخه األشعري وسائر مشاخيه ، ة الرؤيةة عىل صحّ العقليّ 

ة سنة عىل إقامة دليل عقّل إقناعي عىل ذلك ثامنامئحيث مل يقدروا مع كثرهتم يف مدة 

هام االعرتاض عليه كبيت الزنبور، سوى الدليل املشهور الذي قد صار من توارد س

ه هرب عن هذا بل يف ذلك إهانة عظيمة إلمامه فخر الدين الرازي ملا سنذكره من أنّ 

منه عىل  ف زيادة نغمةما ذكره من التصلّ  فظهر أنّ  (1)املضامر، و ارتكب عار الفرار،

 .من كالم غریه اٍت ه طامّ ملا ساّم  طنبور طامات شيخه األشعري ال كّساً 

ل يف مسألة الرؤية من جعل النزاع ما سنح له بعد التأمّ  فألنّ ا احلادي عرش، وأمّ 

إمامه  ه من بعض الظن، ألنّ ه مل يسبقه أحد من علامء السلف، ففيه أنّ أنق  وظنّ ، اً لفظيق 

ه رجوع رصيح قد سبقاه يف ذلك، لكنّ  (0)فخر الدين الرازي وشيخه الفاضل التفتازاين

في بإصالح قباحته، ويدفع لوث لوم الفرار عن ساحته، وهرب فضيح من غری عذر ي

فات بأمثال التكلّ  الدهور لفظياً  فإن جعل النزاع املشهور املمتد بني اجلمهور عىل مرّ 

 بعده عن التوفيق يف التوفيق املذكور ظاهر، لظهور أنّ  التي ارتكبوها كام ترى، مع أنّ 

اً فعىل هذا تكون »عه عىل ما نسجه بقوله: ما فرّ  ًا وانكشافا تامَّ غری  «الرؤية علًّم خاصَّ

عن  وقد نقلنا سابقاً ، كيف ة يف معنى احلديث املشهورع عىل ما نقله عن اإلماميّ متفرّ 

للعلم  حساس بأقسامه مقابالً اإلم جعلوا ف يف كتاب هنج املسرتشدين أهّن املصنّ 

                                                             

( حيث التجأ يف إثبات جواز الرؤية إىل ظواهر األدّلة النقلّية بعد االعرتاف بتعّذر إثباته باألدّلة العقلّية، وسيأيت كالمه 1)

 . )شهاب الدين(قريباً 

، وله تآليف نفيسة أشهرها املطّول 120أو  124( هو العاّلمة املحّقق سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، تويف سنة 0)

 يف رشح تلخيص املفتاح، وكتاب املقاصد يف الكالم وغریمها. )شهاب الدين(
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رؤية اهلل  يقني عىل أنّ فاق الفرعيد ذلك من اتّ وهبذا ظهر كذب ما ذكره بر  (1)واالعتقاد،

فه من التوفيق بني ما تكلّ  ضح أنّ تعاىل هي العلم التام واالنكشاف الكامل، واتّ 

ت محاقاته، أو الفريقني صلح من غری ترايض اخلصمني، فاألوىل به أن يرتكه يف خماّل 

ه قد سمع بعض كى أنّ فه هذا بام حير نفعه بأعقابه وأهل مواالته، وما أشبه تكلّ  خيّص 

العنرب خثى البقر البحري، فتشاوروا يف ذلك، وأُسوا النجوى  ارين أنّ كارين والبقّ األ

، وندخل تلك عظيامً  فنصنع حوضاً  لنا ثریاناً  مع الرئيس، فأمجعوا عن آخرهم عىل أنّ 

ب به وهنديه إىل األصحاب فنتطيّ ، الثریان فيه ليحصل لنا من العنرب قدر كثری

 نحن فيه ونرصفه يف حوائجنا ونستغني بذلك عاّم  واألحباب، ونبيع ما فضل من ذلك

ص بذلك الشغل عن اإلخراجات ة واحلركات العنيفة، ونخلّ من األعامل الشاقّ 

 عظيامً  واحلراجات واملطالبات الديوانية، فجزموا عىل هذا الرأي وصنعوا حوضاً 

ذوا من خثاها  راثت الثریان أخوأجروا فيه املاء وأدخلوا ثریاهنم فيه وقت الربيع، فلاّم 

 كثر ذلك عندهم خلثاء البقر يف ذلك الوقت رائحة غری منكرة، فلاّم  واستطابوه، ألنّ 

هذا  : رآه العطار قالار ليبيعوا منه، فلاّم منه إىل العطّ  وفضل عن حاجاهتم محلوا بعضاً 

عنرب زكي الرائحة ال يوجد مثله يف خزانة السالطني، فاحفظوه لنفسكم وألحبابكم 

 بصری كامل نفيس ال يعرف قدره إاّل  ه علقخروه ألعقابكم، فإنّ منكم فادّ وما فضل 

الذي أجلأ فخر الدين  ال يذهب عليك أنّ  ثمّ  األمثاّل!ى لكم خبری عاقل مثلكم، وأنّ 

هو العجز عن إمتام الدليل العقّل  ر عنه إىل أن جعلوا النزاع لفظياً تأّخ  (0)الرازي وما

                                                             

 املجّلد، فراجع. )املصطفوي(من هذا  ۵3( مّر نقل ذلك من املصنّف الشهيد يف الصحيفة 1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: ما. )املصطفوي(0)
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الرازي فضح نفسه يف كتاب األربعني، فقال بعد ذكر دليل  ى أنّ عىل إمكان الرؤية حتّ 

 ة واإليرادات الكثریة عليه:األسئلاألشاعرة وذكر 

ــم أنّ ا» ــوّ  عل ــّل املع ــدليل العق ــاه، ال ــذي أوردن ــذا ال ــألة ه ــذه املس ــه يف ه ل علي

ــالعجز عــن اجلــواب  ــا ب إذا عرفــت عنهــا.وأوردنــا هــذه األســئلة عليــه واعرتفن

 (1)هـذه املسـألة مـا اختـاره الشـيخ أبـو منصـور املاتريـدي مـذهبنا يف :فنقول ،هذا

بـل  (3)ة،ة رؤيـة اهلل تعـاىل بالـدالئل العقلّيـا ال نثبـت صـّح وهـو أّنـ (2)السمرقندي،

املســألة بظــواهر القــرآن و األحاديــث، فــإن أراد اخلصــم  (4)هــذهك يف نتمّســ

ــة يُ الــدالئهــذه  (5)تأويــل ــل ورصفهــا عــن ظواهرهــا بوجــوه عقلي ّبــا يف ك تمسَّ

 (6)هـذهومنعنـاهم عـن تأويـل ، ا ضـعفهانّـاعرتضنا عـىل دالئلهـم وبيّ ، نفي الرؤية

 .هى كالمهتنا ۔(1)،«الظواهر

 وقال يف رشح املواقف بعد ترويج الدليل العقّل لألشاعرة بام أمكنه:

ر، التعويـل يف هـذه املسـألة عـىل الـدليل العقـّل متعـذّ  فاألوىل ما قد قيل مـن أنّ »

                                                             

، واملاتريدي نسبة إىل ماتريد من 444( هو الشيخ حمّمد بن حمّمد، أبو منصور احلنفي، املتكّلم الباحث، املتوّّف سنة 1)

تاب الرّد عىل القرامطة، وكتاب أعامل سمرقند، وله تآليف وتصانيف، ككتاب أوهام املعتزلة، وكتاب مآخذ الرشايع، وك

التوحيد، وكتاب تأويالت أهل السنّة، وغریها، تلّمذ عند أيب نرص العيايض. قال املوىل عّل القاري اخلراساين يف ذيل 

إّن أتباع املاتريدي من احلنفّية أكثر من غریها، وأتباع أيب احلسن األشعري من الشافعّية أكثر من »كتاب اجلواهر املضيئة: 

، انتهى. ثم إّن الفرقة املاتريدّية أتباع أيب منصور املذكور تفرتق عن األشاعرة يف أمور سنوردها إن شاء اهلل تعاىل «ریهاغ

 قريبًا، فاصرب إّن اهلل مع الصابرين. )شهاب الدين(

 ليست موجودة يف الطبعة املرعشّية، وقد أضفناها من املصدر. )املصطفوي(« السمرقندي( »0)

 )املصطفوي(«. بالدالئل العقلّية»حمّل « بالدليل العقّل»ملصدر: ( يف ا4)

 ليست موجودة يف الطبعة املرعشّية، وقد أضفناها من املصدر. )املصطفوي(« هذه( »3)

 ( يف املصدر: تعليل. )املصطفوي(5)

 ليست موجودة يف الطبعة املرعشّية، وقد أضفناها من املصدر. )املصطفوي(« هذه( »9)

 .011ص 1بعني يف أصول الدين ج( األر1)
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ك بــالظواهر مــا اختــاره الشــيخ أبــو منصــور املاتريــدي مــن التمّســفلنــذهب إىل 

 ۔(1)،«النقلية

ق د املحقّ ى باإلمام وال للسيّ ونحن نقول: ليس هلذا الرجل املتسمّ ، هذا كالمه 

ة مع علو شأهنام وشهرة مكاهنام بني األنام إيثار هذا الطريق وإثبات صحّ  اهلاممالرشيف 

 بعد إثبات ك بالظواهر النقلية إاّل إذ ال يمكن التمّس هر بالظوارؤية اهلل تعاىل وإمكانه 

 م. وجب التأويل كام يف سائر آيات التجّس مكان الذايت للرؤية بالربهان العقّل وإاّل اإل

 حيث قال: (0)وقد اعرتف بذلك شارح املقاصد

ا ألهّنــ ،مكــان أيضــاً اإلا تفيــد ة الوقــوع مــع أهّنــومل يقترصــ األصــحاب عــىل أدّلــ»

ــســمعيات  ــات رّب ــاجوا إىل إثب ــوب، فاحت ــان املطل ــع إمك ــدفعها اخلصــم بمن ام ي

ام ســيّ  اليشــءاألصــل يف  (3)نّ أقــال ، ومل يكتفــوا بــام ير والوقــوع ثانيــاً  الً مكــان أوّ اإل

 ألنّ  (6)عنــه الرضــورة أو الربهــان، (5)يــذدمكــان مــا مل اإلورد بــه الرشــع هــو  (4)مــا

ــتدالل دون ــر واالس ــام النظ ــن يف مق ــام حيس ــذا إن ــاج ه ــاظرة واالحتج  (1)،«املن

 .نتهى كالمها

                                                             

 .102ص 1( رشح املواقف ج1)

 ( وهو التفتازاين السابق ذكره. )شهاب الدين(0)

 ( ليست يف املصدر. )املصطفوي(4)

 ( يف املصدر: فيام. )املصطفوي(3)

 ( يف املصدر: يزد، بالزاي. )املصطفوي(5)

، وهي ساقطة من الطبعة «فمن اّدعى االمتناع فعليه البيان»( وردت هذه العبارة بعد املوضع املرشار إليه يف املصدر: 9)

 املرعشّية. )املصطفوي(

 .111ص 0( رشح املقاصد ج1)
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يف بحث املعاد من حاشية رشح العقائد، وقال  (1)ح بمثله تلميذه اخليايلوقد رّص 

َفإَِذا الغزايل يف رسالته املشهورة الكافلة لبيان معنى النفخ والتسوية يف قوله تعاىل: 

وِحي ْيترهر َوَنَفْختر فِيِه ِمْن رر  :اآلية َسوق

أمر الظـاهر هـني، فـإن تأويلهـا کكـن، والربهـان القـاطع ال يـدرء بالظـاهر، بـل  نّ إ»

 .نتهى، ا«اهلل تعاىل يف حّق  (2)يسلط عىل تأويل الظاهر كام يف الظواهر التشبيهية

ه باملنظر األعىل، إذ ال خيفى عىل رى، فإنّ سبحانه وتعاىل ال ير  احلّق  أنّ  واحلّق ، هذا

يذهب باألبصار، فكيف يقدر اإلنسان عىل مشاهدة نور نور الشمس يكاد أن  أحد أنّ 

منه؟ وأنت خبری بأن  بل أقّل  إليهاة األنوار الذي نسبة نور الشمس إليه كنسبة نور الذرّ 

ولذلك  (4)اهلل تعاىل ألطف األشياء، رى، وكذا السامء للطافتهام، والظاهر أنّ اهلواء ال ير 

َو الق ح: جالله يف مقام التمدّ  يقول جّل  ْدِركر األَْبَصاَر َوهر َو ير هر األَْبَصارر َوهر ْدِركر تر

ا وقد عرفت کّ  ال،نقص بالنسبة إليه تعاىل، كيف  كونه مرئياً  فظهر أنّ ، اللقطِيفر اخْلَبرِیر 

كان يف احلارض أو الغائب مرشوط بأمور ثامنية، ومن  الرؤية بالبرص سواءً  أنّ  مرّ 

 واجلهة، وهذان األمران من اللوازم املساوية ألخّس  الرشوط، املقابلة أو ما يف حكمها

اللطافة املفرطة مانعة عنها،  أنّ  ك علمتة الكثيفة، ألنّ املمكنات أي السفليات احلسيّ 

وكذا النور املفرط، وهو اهلل سبحانه مستور بحجب األنوار وحمجوب بّسادقات 

                                                             

سًا يف مدرسة ازنيق من طرف السلطان 190( اخليايل هو الشيخ أمحد بن موسى احلنفي، املتوّّف سنة 1) ، وكان مدرِّ

 عىل العقايد النسفية. )شهاب الدين( العثامين، وله تآليف، منها حاشية عىل رشح التفتازاين

 ( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: ظواهر التشبيه. )املصطفوي(0)

( ال خيفى أّن التعبری من باب ضيق اخلناق، وإاّل فهو غری مناسب لساحة قدسه تعاىل شأنه كام ال خيفى، ثّم إطالق 4)

، وكذا يف بعض «إّنه تعاىل يشء ال كاألشياء»حيث قال:  والنا أمری املؤمنني اليشء عليه عّز وجل قد ورد يف قول م

 . )شهاب الدين(األدعية والروايات املأثورة عن أئّمة أهل البيت 
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 يقول الظاملون  عاّم تعاىل اهلل ال؟اجلالل واجلامل، فكيف تدركه عيون خفافيش اجلهّ 

وَسى َصِعًقا َفَلامق ، وقال جل جالله: كبریاً  اً علوّ  هر لِْلَجَبِل َجَعَلهر َدًكا َوَخرق مر ىلق َربُّ َفَلامق جَتَ

لر امْلرْؤِمننِيَ  ْبَحاَنَك ترْبتر إَِليَْك َوَأَنْا َأوق يف هذا  تسبيحه  ، والظاهر أنّ َأَفاَق َقاَل سر

ام عن مشاهبة األعراض واألجسام وتربئة لسؤال الرؤية، وهلذا قالوا إنّ املقام تنزهيه 

يف  نا ه لوال كرامة نبيّ أخذهتم الصاعقة لذنوهبم بسؤال الرؤية، وقد خيطر بالبال أنّ 

صاعقة  ه تعاىل رفع عن أمته املسخ وبعض العقوبات الفضيحة، لنزلت عليهم أيضاً أنّ 

وباهلل التوفيق يف نيل ، ة ألقدام اخلصاماملقام لكونه مزلّ ام أطنبنا يف هذا من السامء، وإنّ 

 املرام.املطلوب وإصابة 



 

 

 

 

 

 

 رالنظ : املسألة الثانية

[8] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 املسألة الثانية يف النظر، وفيه مباحث.»

 األّول، أّن النظر الصحيح يستلزم العلم.

الرضورة قاضية بأّن كل من عرف أّن الواحد نصف االثنني، وأّن االثنني نصف األربعة، فإّنه 

وهذا احلكم ال يمكن الشّك فيه، وال جيوز ّتّلفه عن  يعلم أّن الواحد نصف نصف األربعة،

املقدمتني السابقتني أّن العامل حادث، وال أّن النفس  (1)املقّدمتني السابقتني، وأّنه ال حيصل من تينك

 هذين.جوهر، وأّن احلاصل أّوالً أوىل من حصول 

حصول املقّدمتني، وخالفت األشاعرة كاّفة العقالء يف ذلك، فلم يوجبوا حصول العلم عند 

قيب املقّدمتني اتفاقيقًا يمكن أن حيّص  ل، وال فرق بني حصول ل وأن ال حيّص وجعلوا حصول العلم عر

قيب قولنا: الواحد نصف االثنني، واالثنان نصف األربعة،  العلم بأّن الواحد نصف نصف األربعة عر

اإلنسان حيوان أو أّن العدل حسن، وبني حصول العلم بأّن العامل حمدث أو أّن النفس جوهر، أو أّن 

قيب قولنا: الواحد نصف االثنني، واالثنان نصف   األربعة.عر

نصف  (2)وأّن االثننيعاقل يرىض لنفسه اعتقاد أّن من علم أّن الواحد نصف االثنني  وأّي 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: تلك. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. وأّن االثنني»حمّل « واالثنان»( يف الطبعة املرعشّية: 0)
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ث، حيصل األربعة، حيصل له علم أّن العامل حمدث؟ وأّن من علم أّن العامل متغرّی، وأّن كل متغرّی حمد

له العلم بأّن الواحد نصف نصف األربعة؟ وأّن زيدًا يأكل وال حيصل له العلم بأّن العامل حمّدث؟ 

 انتهى. (1)،«وهل هذا إاّل عني السفسطة؟

 

 قال الناصب خفضه اهلل:

قيب النظر حصول العلم الذي هو النتيجة عر  أنّ  (0)أقول: مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري»

، ابتداءً مجيع املكنات مستندة عنده إىل اهلل سبحانه  عىل أنّ  بناءً ام ذهب إىل ذلك بالعادة، وإنّ الصحيح 

منها، وال جيب عليه وال عالقة  يشءه تعاىل قادر خمتار، فال جيب عنه صدور أي بال واسطة، وعىل أنّ 

ة حراق عقيب کاّس ، كاإلقيب بعض بإجراء العادة بخلق بعضها عر بوجه بني احلوادث املتعاقبة إاّل 

 حراق والري، بل الكّل اإلة والرشب مدخل يف وجود والري بعد رشب املاء، فليس للمامّس ، النار

ة، حراق بدون املامّس اإلحراق، وأن يوجد اإلة بدون واقعة بقدرته واختياره تعاىل، فله أن يوجد املامّس 

ه فعله بإجراء نّ أقال ، ير اً أو أكثريق  ن دائامً ر صدور الفعل منه وكاوكذا احلال يف سائر األفعال، وإذا تكرّ 

العلم بعد النظر کكن  أنّ  فهو خارق العادة أو نادر، وال شّك  ر قليالً ر أو تكرّ العادة، وإذا مل يتكرّ 

وال عليه، وهو دائم  منه اهلل، فهو فعله الصادر عنه بال وجوب ر إاّل حادث حمتاج إىل املؤثر، وال مؤثّ 

 .أو أكثري فيكون عادياً 

ا أن فاخلصم إمّ  ماذا،املراد من العادة  ا فيام سبق، أنّ نق هذا مذهب األشاعرة يف هذه املسألة، وقد بيّ 

فهذا باطل، إلمكان عدم  فه عنه حمال عقالً استلزام النظر الصحيح للعلم واجب وّتلّ  نّ أ يقول

، وإن أراد الوجوب عقالً  ف حماالً ، فال يكون التخلّ الرشائط عقالً ن للنتيجة مع حصول مجيع التفطّ 

 .انق ، فهذا عني مذهب األشاعرة كام بيّ ف عادة وإن جاز عقالً عادة بمعنى استحالة التخلّ 

                                                             

 .52-32ص ( هنج احلق1)

اجع ]هامش الصحيفة 0) من هذا املجّلد[، ومن رام الوقوف عىل  93(قد مّرت ترمجته عىل سبيل االختصار، فلریر

 مقاالته يف األصول االعتقادّية فلریاجع كتابه املسّمى باإلبانة، فإّنه جيد ضالته املنشودة فيه. )شهاب الدين(
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من قال  ، فافرتاء حمض، ألنّ اً فاقيق األشاعرة جعلوا حصول العلم عقيب املقدمتني اتّ  نّ أ ا قولهوأمّ 

ره هو يف األمثلة ، كام صوّ اً اتفاقيق  هبكون ىل حسب ما ذكرناه من مراده، مل يكن قائالً باالستلزام عادة ع

ق ولكن أو يفرّ  ،اً اتفاقيق  اليشءق بني اللزوم العادي وكون ه مل يفرّ وكأنّ ، هاتهاته وترّ عىل شاكلة طامّ 

 ، انتهى.«أعلم واهللوالتنفری،  له التشنيع يتعامى ليتيّّس 

 أقول:

 ظاهر.فيه نظر 

فألّن ما فّرعه عىل كونه تعاىل قادرًا خمتارًا من عدم وجوب صدور يشء، أّما أّوالً، 

وال وجوب يشء عليه مردودت بأّنه ال يلزم من كون اليشء قادرًا خمتارًا أن ال جيب عليه 

يشء، كام قالوا أّن الوجوب باالختيار عني االختيار، فإهّنم قالوا إّنه جيب صدور 

 اهلل تعاىل عىل مقتىض علمه ويمتنع عدم صدورها مع أّنه ال ينايف االختيار.األشياء عن 

فألّن ما ذكره من أّن اخلصم إّما أن يقول كذا وإّما أن يريد كذا، مدفوعت  وأما ثانيًا،

بأّن اخلصم ال يقول وال يريد شيئًا من ذلك، بل يّدعي البداهة هنالك مع جتّشم 

يك مثل ذلك، ويقول: إّن بدهية العقل حاكمة بأّن األشعري تلفيق ألف ترديد وتشك

ّتّلف النتيجة عن النظر الصحيح املستجمع للرشائط حمال عقالً، واملنكر مكابر ال 

 يستحّق اجلواب، وقد سبق ما يوّضح هذا يف أوائل الكتاب.

فألّن ما ذكره من أّن نسبة األشاعرة إىل جعلهم حصول العلم عقيب  وأّما ثالثًا،

وما ذكره يف بيان ذلك تلبيس بحت، فإّن  (1)املقدمتني اّتفاقيقًا افرتاء حمض غلط حمض،

القضية االّتفاقّية يف مقابلة اللزومّية التي حكم فيها بلزوم أحد الطرفني لآلخر لعالقة 

يف حمله، واللزوم العادي ليس من العالقات املعتربة يف بينهام من العالقات املقّررة 

                                                             

 ، فال تغفل. )املصطفوي(«ألنّ ف»خربر قوله: « غلط حمض»( قوله رمحه اهلل: 1)
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القضية اللزوميّة املقتضية لعدم التخّلف عقاًل، بل قد اعرتف هذا الناصب هاهنا يف بيان 

مذهب شيخه بأّنه ال عالقة بوجه بني احلوادث املتعاقبة إاّل بإجراء العادة، فتكون 

، بل إطالق – كام أشار إليه املصنّف  –مصاحبة أمرين عادة مساوقة لوقوعهام اّتفاقًا 

اللزوم عىل ذلك جماز من قبيل إطالقه عىل اللزوم العريف الذي اعتربه أهل العربّية يف 

هذا الناصب حاول ببيان الفرق رفع  ة أنّ ة، ومن القضايا االتفاقيّ الداللة االلتزاميّ 

زادهم اهلل ، ةالبليّ  ة، بل زيدت نغمة يف طنبورالتشنيع عن أصحابه، فانعكست القضيّ 

 األمني وعرتته املعصومني. النبّي  بحّق  ،، وجعلهم لسهام الباليا غرضاً مرضاً 
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[9] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 املبحث الثاين يف أّن النظر واجب بالعقل.»

ِل احلق أّن مدرك وجوب النظر عقّل ال سمعي، وإن كان السمع قد دّل عليه أيضًا بقوله تعاىل:  قر

وا نبياء، وظهور املعاندين عليهم، وهم األشاعرة قوالً يلزم منه انقطاع حجج األ (1)، وقالتاْنظررر

لِ معذورون يف تكذيبهم، مع أّن اهلل تعاىل قال:  سر ةت َبعَد الرُّ جق وَن لِلنقاِس َعىَل اهللقِ حر ، فقالوا أّنه لَِئالق َيكر

واجب بالسمع ال بالعقل وليس جيب بالعقل يشء البّتة، فيلزمهم إفحام األنبياء واندحاض حّجتهم 

 (3) بعد العلم بصدقه، إذمل جيب ذلك عليه إاّل ، باعهف فأمر بتصديقه واتّ إذا جاء إىل املكلّ  (2)النبي ألنّ 

مات، منها د ظهور املعجزة عىل يده ما مل تنضم إليه مقدّ وال بمجرّ  (4)بلد الدعوى ال يثبت صدقه، بمجرّ 

قه اهلل من صدّ  كّل  يق، ومنها أنّ فعله لغرض التصد (5)، ومنها أنّه تعاىلهذه املعجزة من عند اهلل تعاىل أنّ 

بل  اً مات النظرية مل يكن رضوريق عىل هذه املقدّ  (6)فالعلم بصدقه حيث يتوقّ  تعاىل فهو صادق، لكنّ 

 عّلّ  إذا وجب والنظر ال أفعله إاّل ،  بالنظرف أن يقول: ال أعرف صدقك إاّل ، فللمكلّ اً يكون نظريق 

قبل العلم بصدقك، فتنقطع  (7)عّلّ ة ، وقولك ليس بحجّ  بقولكوعرفت وجوبه، وال أعرف وجوبه إاّل 

                                                             

ثبتة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)  ( تاء التأنيث يف هذه الكلمة ساقطة من متن الطبعة املرعشّية، ومر

يف هذا املوضع من الطبعة املرعشّية، وال وجه لذلك، فإّن لفظة النبي « صىل اهلل عليه وآله»( ذركرت لفظة الصالة: 0)

« النبي»، فقوله حول عموم األنبياء  –ّينا صىّل اهلل عليه وآله، بل كالم العاّلمة أعىل اهلل مقامه ليست منرصفة إىل نب

 يعني به أّي نبّي من األنبياء. )املصطفوي(

 )املصطفوي(«. إذ»حمّل « ال»( يف املطبوع من النهج: 4)

 ( هذه الكلمة ساقطة من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(3)

 ساقط من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« ومنها أّنه تعاىل»( قوله: 5)

 ( يف املطبوع من النهج: توّقف. )املصطفوي(9)

 ( ساقطة من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(1)
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فائدة بعثة الرسل حيث ال حيصل االنقياد إىل  (1)ة النبي، وال يبقى له جواب خيلص به، فتنتفيحجّ 

 منه.نعوذ باهلل ، حلاد والكفراإل، وهذا هو عني أقواهلم و يكون املخالف هلم معذوراً 

ام قلنا ي مذهبه إىل الكفر؟ وإنّ باع من يؤدّ جيوز له اتّ هل ، فلينظر العاقل املنصف من نفسه

 انتهى. (4)،«ودفع اخلوف واجب بالرضورة (2)بوجوب النظر ألنه دافع للخوف،

 

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: اعلم أّن النظر يف معرفة اهلل تعاىل واجب باإلمجاع، واالختالف يف طريق ثبوته، فعند األشاعرة »

واطريق ثبوته السمع، لقوله تعاىل:  ، و ألّن معرفة اهلل واجبة إمجاعًا، وهي ال تتّم إاّل بالنظر، وما ال اْنظررر

 وب هو السمع كام سنحّقق بعد هذا.يتّم الواجب املطلق إاّل به فهو واجب، ومدرك هذا الوج

وأّما املعتزلة ومن تبعهم من اإلمامّية فهم أيضًا يقولون بوجوب النظر، لكن جيعلون مدركه 

العقل ال السمع، ويعرتضون عىل األشاعرة بأّنه لو مل جيب النظر إاّل بالرشع لزم إفحام األنبياء 

 ه من الدليل، واجلواب من وجهني:وعجزهم عن إثبات نبوهتم يف مقام املناظرة، كام ذكر

األّول النقض، وهو أّن ما ذكرتم من إفحام األنبياء مشرتك بني الوجوب الرشعي الذي هو 

مذهبنا، والوجوب العقّل الذي هو مذهبكم، فام هو جوابكم فهو جوابنا، وإّنام كان مشرتكًا إذ لو 

ًا، بل بالنظر فيه و االستدالل عليه بمقّدمات مفتقرة إىل وجب النظر بالعقل فوجوبه ليس رضوريق

أنظار دقيقة من أّن املعرفة واجبة، وأهّنا ال تتّم إاّل بالنظر، وأّن ما ال يتّم الواجب إاّل به فهو واجب، 

فيقول املكّلف حينئٍذ ال أنظر أصالً ما مل جيب، وال جيب ما مل أنظر، فيتوّقف كل واحد من وجود 

 .رالنظر مطلقًا ووجوبه عىل اآلخ

قال: إّنه يمكن أن يكون وجوب النظر فطري القياس، فيضع النبي للمكّلف مقّدمات ينساق ال ير 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: فينتفي. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. للخوف»حمّل « اخلوف»( يف املطبوع من النهج 0)

 .51-52( هنج احلق ص4)
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ذهنه إليها بال تكّلف، ويفيده العلم بذلك يعني بوجوب النظر رضورة، فيكون احلكم بوجوب 

ما ذكرمتوه النظر رضوريًا حمتاجًا إىل تنبيه عىل طرفيه، ألّنا نقول: كونه فطري القياس مع توّقفه عىل 

من املقّدمات الدقيقة األنظار باطل، وعىل تقدير صحته بأن يكون هناك دليل آخر، فللمكّلف أن ال 

يستمع إليه وإىل كالمه الذي أراد به تنبيهه وال يأثم برتك النظر أو االستامع، إذ مل يثبت بعد وجوب 

 حام.اليشء أصاًل، فال يمكن الدعوة وإثبات النبوة، وهو املراد باإلف

قال: النبي له أن يقول إذا قال املكّلف: ال أعرف صدقك إاّل  واجلواب الثاين احلل، وهو أن ير

بالنظر، والنظر ال أفعله إاّل إذا وجب عّّل وعرفت وجوبه، إّن الوجوب عليك حمّقق بالرشع يف نفس 

به، قلنا: ال األمر، ولكن ال يلزم أن تعرف ذلك الوجوب، فإن قال: الوجوب موقوف عىل علمي 

يتوّقف، إذ العلم بالوجوب موقوف عىل الوجوب، فلو توّقف الوجوب عىل العلم بالوجوب لزم 

الدور، فليس الوجوب يف نفس األمر موقوفًا عىل العلم بالوجوب، فإن قال: ما مل أعرف الوجوب 

بالوجوب ما يكون ترك مل أنظر، قلنا: ماذا تريد من الوجوب الذي ما مل تعرفه مل تنظر؟ فإن قال: أريد 

الواجب به إثاًم وفعله ثوابًا، قلنا: فقد أثبت الرشع حيث قلت بالثواب، وإاّل فبطل قولك: ووجوبه 

ال  ال أعرف إال بقولك، فاندفع االفحام وإن قال: أردت بالوجوب ما يكون ترك الواجب قبيحاً 

فأنت تعرف هذا  عقل، قلنا:ب عليه املفسدة، فریجع إىل استحسان ال، ويرتتّ ءيستحسنه العقال

ترك النظر يف معرفة  كل عاقل يعرف أنّ  لت فيه بعقلك، فإنّ الوجوب إذا راجعت العقالء وتأمّ 

 اإلفحام.مل أنظر ما مل أعرف الوجوب واندفع  النعم قبيح وفيه مفسدة، فبطل قوله: خالقه مع بّث 

قليني، وليس هذا مذهب األشاعرة، قال: هذا الوجه الثاين هو عني القول باحلسن والقبح العال ير 

ا نقول: ليس هذا من احلسن والقبح الذين وقع فيهام بل هذا إذعان ملذهب املعتزلة ومن تابعهم، ألنّ 

فهو  (1)النزاع، ق املدح والثواب والذم و العقاب هو حمّل احلسن والقبح بمعنى تعلّ  ، ألنّ املنازعة أصالً 

ا احلسن والقبح بمعنى مالئمة الغرض ومنافرته عند األشاعرة رشعي وعند املعتزلة عقّل، وأمّ 

                                                             

( وسيأيت أّن احلسن والقبح بمعنى تعّلق الثواب والعقاب کّا اخرتعه الناصب تبعًا لبعض مشاخيه األشعريني، وليس 1)

 منه يف كلامت من سبقه عني وال أثر. )شهاب الدين(
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 لك حقيقة فاق، وهذا من ذلك الباب، وسنبنّي ب املصلحة واملفسدة عليهام فهام عقليان باالتّ وترتّ 

 .هذا املبحث يف فصل احلسن والقبح إن شاء اهلل

وأكثر مل يسلكه قبلنا أحد من السلف،  فحام عن األنبياء مسلكاً إلاا سلكنا يف دفع لزوم ثم اعلم أنّ 

 .واهلل أعلم، فحام كام هو ظاهر عىل من يراجع كالمهماإللعنا عليه من كالمهم مل يفد دفع ما اطّ 

ندفع عىل تقدير القول بالوجوب الرشعي يف هذا املبحث، مفحام اإل إذا عرفت هذا علمت أنّ 

 واإلحلاد؟ فأين االنجرار إىل الكفر

ل، ه أورد شبهة عىل كالم األشاعرة، وهي مندفعة بأدنى تأمّ ات هذا الرجل أنّ من غرائب طامّ  ثمّ 

اته ليعتقده ب، وهو رجل يريد ترويج طامّ ب عليه التكفری والتفسيق، وهذا غاية اجلهل والتعّص ثم رتّ 

 .، انتهى كالمه«القلندرية واألوباش ورعاع اجلهلة من الرفضة واملبتدعة

 أقول:

 فيه نظر.

فألّن ما ذكره يف دفع اإليراد عن النقض مردودت بأّن للعديل أن يقول: نحن  أّما أّوالً،

، ودفع –مع قطع النظر عن تلك املقدمات  –نعلم بالبدهية أّن النظر يزيل اخلوف 

اخلوف واجب، فينتقل الذهن هبام إىل وجوب النظر وحيصل العلم من غری تعب 

مقّدمات خارجة عنهام، فإّنا نعلم أّنه إذا جاء رجل موصوف  ومشّقة ومالحظة

بالصفات الكاملة، فقال: أنا نبي اهلل وعندي خوارق شاهدة عىل دعواي، فمن له عقل 

 (1)وفهم حيصل له خوف، ودفع اخلوف واجب بالرضورة كام ذكره املصنّف.

ّلف أن ال وأيضًا، ما ذكره من أّنه عىل تقدير صّحة كونه فطري القياس للمك

                                                             

إّياك »املايش يف أثره: ( ويمكن أن ينّبه عليه بأّن السالك يف اآلجام قد احتمل عقله وجود السباع فيها إذا قال له رفيقه 1)

، فلم يلتفت إىل يمينه دفعًا للرضر إىل أن افرتسه األسدر نسبه الناس إىل احلامقة والتقصری كام ال خيفى. «واألسد من يمينك

 )املؤّلف(
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يستمع إليه، غری مسموع، إذ ليس له أن ال يستمع إليه إذا كان وجوبه عقلّيًا، فإّن إلزام 

العقل له حينئٍذ ال يقتيض االستامع عن النبي بل عن العقل، وليس له أن ال يستمع من 

 العقل، لوجود مقّدمات عقلّية فطرّية مثبتة له أّنه جيب سامعه قفاًء عليه، واحلاصل أّنه

إذا كان رشعيًا، فكّل الواجبات بعد ثبوت الرشع، فللمكلف أن يقول للنبي: ثبّت 

العرش ثم انقش، وإذا كان عقلّيًا فالكّل بعد العقل وهو ثابت له، فهو ينقش النقوش 

قفاًء عليه، وما له حميص عنه وعن حكمه، وله حميص قبل ثبوت الرشع عن الرشع 

قال يف دفع النقض عن أهل وأحكامه، فال يكون اإللزام مشرتكاً  ، عىل أّنه يمكن أن ير

العدل بناًء عىل أصلهم و هو وجوب اللطف عىل اهلل تعاىل أّنه جيب عليه تعاىل إرائتهم 

 اإلفحام.املعجزة فال يلزم 

لو كان  قال:ه إليه النقض، بأن ير يمكن تقرير الدليل عىل وجه ال يتوّج ، وأيضاً 

لزام يف بعض من األوقات بالنسبة إىل من اإلق تحقّ احلسن والقبح عقليني أمكن أن ي

كانت تلك  النظر يف املعجزة واجب سواءً  أنّ  مات، وعرف هبا عقالً حصل تلك املقدّ 

مات املوصلة إىل إليه تلك املقدّ  النبّي  يلقية، أو بالنسبة إىل من مات ظاهرة أو خفيّ املقدّ 

ا لو كانا بوجوب النظر، وأمّ مات حصل له العلم وجوب النظر، وبواسطة تلك املقدّ 

إىل معرفة وجوب النظر  ه ال وسيلة حينئذٍ لزام، ألنّ اإلق فال يمكن أن يتحقّ ، نيرشعيّ 

 قول النبي وإخباره املوقوف قبوله عىل معرفة صدقه املوقوفة عىل معرفة وجوب إاّل 

النبي  ة إلزامام لو كانا رشعيني لزم عدم صحّ النظر املوقوفة عىل قوله، واحلاصل أهّن 

 .، وكفى به حمذوراً األوقاتف بالنظر يف بعض من للمكلّ 

ق الوجوب يف الرشع يف نفس ما ذكره يف مقام احلل من كفاية حتقّ  فألنّ  ،ا ثانياً وأمّ 

فهو  ،وه بهاألمر إن أراد بنفس األمر فيه مقتىض الرضورة والربهان ونحوه کا فّّس 
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، ال ونحوه من املعاينه ما يف العقل الفعّ راجع إىل احلسن والقبح العقليني، وإن أراد ب

فثبوت  ، املعصومونلع عليه إاّل ا ال يطّ نفس األمر هبذا املعنى کّ  ه عليه أنّ فيتوّج 

فني، ام يدفع بإثبات الوجوب عىل املكلّ فحام، وإنّ اإلالوجوب يف نفس األمر ال يدفع 

مر هبذا املعنى ال ق الوجوب بحسب نفس األحتقّ  ه ال نزاع ألحد يف أنّ واحلاصل أنّ 

وجوب االمتثال لقول النبي حني أمر  ام النزاع يف أنّ ف عىل العلم بالوجوب، وإنّ يتوقّ 

عىل ذلك  ة قوله، وهي ال تثبت عقالً ام يثبت إذا ثبت حجيّ املكلف بالنظر يف املعجزة إنّ 

ام التقدير، فيكون بالسمع، فمتى مل يثبت السمع مل يثبت ذلك الوجوب، والسمع إنّ 

ه مل يرتك ما هو الواجب عليه بعلمه، كام إذا يثبت بالنظر، فله أن ال ينظر ومل يأثم، ألنّ 

فحام بخالف ما اإلوجب علينا حكم ومل يظهر عندنا وجوبه فلم نأت به مل نأثم، فيلزم 

ليس له تركه ، ه إذا قال: انظر ليظهر لك صدق مقالتيإذا ثبت الوجوب العقّل، فإنّ 

ف به ما ال وت احلسن العقّل احلاكم بحسن التكليف، ومن املكلّ لثب ،لوجوبه عقالً 

 تعاىل.د من عند اهلل العقل لالهتداء إىل دركه، فيجب الرجوع يف مثله إىل املؤيّ  يستقّل 

من  به يف هذا املقام من إفاداته املضحكة الباطلة مردودت  ما خّص  فألنّ ، ا ثالثاً وأمّ 

أريد بالوجوب الذي ألزمتك إثباته  فمن قول املكلّ ه ال يلزم فألنّ  ،الً ا أوّ أمّ  روجوه

إذ يكفي يف  بهإثباته للرشع وإذعانه  وفعله ثواباً  عىل ما يكون ترك الواجب به إثامً 

له  (1)من غری إذعانه أو حديثاً  للنبي سامعه تلك العبارات من أهل الرشع قديامً  إلزامه

ترك النظر يف معرفة خالقه  عاقل يعرف أنّ فإن كل »قوله:  ، فألنّ ا ثانياً وأمّ  بحقائقها.

                                                             

 ، بدون اهلاء. )املصطفوي(«إذعان»( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: 1)
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ال  (1)جمرد العلم بنحو من القبيح بأنّ  مدخولت  «لخإ ..النعم قبيح وفيه مفسدة مع بّث 

يوجب إقدام املكلف إىل الفعل احلسن أو امتناعه عن الفعل القبيح، بل الداعي له إىل 

 اً تنازع فيه أي كونه مستحقّ مر الـباملعنى  عقالً  أو قبيحاً  ام يكون كون الفعل حسناً ذلك إنّ 

املعاين األخر التي  من اهلل تعاىل أو املدح منه، فإنّ  بالذمّ  أو العقاب، أو جديراً  للثواب

ف من مؤاخذة يف العاجل أو ي بمفهومها إىل خوف املكلّ تها ال تؤدّ ال نزاع يف عقليّ 

ن يعتقد اخلری کّ  كثریاً  حجام عنه، فإنّ اإلقدام إىل الفعل أو اإلى وجب له اآلجل حتّ 

فعل القبيح  ب الثواب والعقاب من اهلل تعاىل عىل الفعل، وال يستحّل والرش وترتّ 

ف الذي نشأ يف طه يف الشهوات، فكيف باملكلّ بالواجب لتورّ  ام خيّل وترك احلسن، ربّ 

 ناً له لكون الفعل متضمّ د تعقّ جمرّ  من ذلك؟ لظهور أنّ  شيئاً  ام اجلاهلية ومل يعتقد بعدر أيّ 

أو  ع خوف عاجالً عىل مصلحة أو مفسدة من غری توقّ  أو مشتمالً ، لصفة كامل أو نقص

لو كان املراد من املصلحة واملفسدة الثواب والعقاب  ،نعمذلك. ال يوجب له  آجالً 

املصلحة  ]ت[ّسِّ دون ما يعترب من ذلك يف جماري العادات، حلصل اخلوف، لكن إذا فر 

قلنا »قوله:  فألنّ  ،ا ثالثاً وأمّ . ى املتنازع فيه كام ال خيفىواملفسدة بذلك يرجع إىل املعن

 بام أرشنا إليه من أنّ  مدفوعت  «هذا ليس من احلسن والقبح الذين وقع فيهّم املنازعة

عند اهلل  أو قبيحاً  أو قبحه بذلك املعنى ال يوجب كونه حسناً  يشءإدراك حسن 

ام من الفعل أو الرتك، وإنّ  ف شيئاً للثواب أو العقاب منه، فال يوجب للمكلّ  اً مستحقّ 

ه حسن أو قبيح عند اهلل، ومستلزم لنيل الثواب أو العقاب، وبام املوجب له علمه بأنّ 

ام هو مسلك الشيطان، فحام إنّ اإلما سلكه يف دفع لزوم  رناه ظهر أنّ قناه وقرّ حقّ 

                                                             

بح. )املصطفوي(( يف إحدى النسخ املع1)  تمد عليها يف الطبعة املرعشّية: القر
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ه، متوّج  حلادواإلانجرار أصحابه إىل الكفر  بأن يضحك منه الصبيان، وأنّ  وحقيقت 

ام الطامات ما ذكره هو من جه، وإنّ ات غری متّ ف بالطامّ والتعبری عن كالم املصنّ 

ه هبا مات السخيفة والكلامت التي هي أوهن من استحسان أيب حنيفة، فموّ املقدّ 

ع منها دفع ما ال مدفع له من االحتجاج، العذب الفرات بامللح األجاج، و توقّ 

غباوة من   عىل أهل نحلته الذين هم أشدّ ف املردود إاّل ج ذلك املزيّ روق ولعمري ال ير 

 وأكثر غواية من عبدة العجل وقوم عاد وثمود.، اليهود (1)كوادن

                                                             

 ( الكودن: الربذون اهلجني، ويطلق يف العرف العام عىل الشخص البليد، ومجعه كوادن. )شهاب الدين(1)
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[10] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 املبحث الثالث يف أّن معرفة اهلل تعاىل واجبة بالعقل.»

تعاىل:  (1)احلّق أّن وجوب معرفة اهلل تعاىل مستفاد من العقل، وإن كان السمع قد دّل عليه، بقوله

فأعلم أنه ال إله إال اهلل واجب بالرضورة وآثار النعمة علينا ظاهرة، فيجب أن ، ألّن شكر النعمة

نشكر فاعلها، وإّنام حيصل بمعرفته، وألّن معرفة اهلل تعاىل دافعة للخوف احلاصل من االختالف، 

 ودفع اخلوف واجب بالرضورة.

وقالت األشعرّية أّن معرفة اهلل تعاىل واجبة بالسمع ال بالعقل، فلزمهم ارتكاب الدور املعلوم 

بطالنه، ألّن معرفة اإلجياب تتوّقف عىل معرفة املوجب، فإّن من ال نعرفه بيشء من (2)ورة بالرض

االعتبارات البّتة نعلم بالرضورة أّنا ال نعرف أّنه أوجب، فلو استفيدت معرفة املوجب من معرفة 

 اإلجياب لزم الدور املحال.

ا إّما أن يتوّجه إىل العارف باهلل تعاىل، أو وأيضًا، لو كانت املعرفة إّنام جتب باألمر، لكان األمر هب

إىل غری العارف، والقسامن باطالن، فتعليل اإلجياب باألمر حمال، أّما بطالن األول، فألّنه يلزم منه 

حتصيل احلاصل وهو حمال، وأّما بطالن الثاين، فألّن غری العارف باهلل يستحيل أن يعرف أّن اهلل تعاىل 

مره واجب، وإذا استحال أن يعرف أّن اهلل قد أمره وأّن امتثال أمره واجب، قد أمره وأّن امتثال أ

 (3).«استحال أمره وإاّل لزم تكليف ما ال يرطاق، وسيأيت بطالنه إن شاء اهلل تعاىل

 قال الناصب خفضه اهلل:

لذي أقول: ال بّد يف هذا املقام من حترير حمل النزاع أّوالً، فنقول: وجوب معرفة اهلل تعاىل ا»

اختلف فيه، هل أّنه مستفاد من الرشع أو العقل؟ إن أرريد به االستحسان وترّتب املصلحة، فال يبعد 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: لقوله. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(( كلمة بطالنه معطوفة بواو يف الطبعة املرعشّية، وال وجه لذلك. 0)

 .50-51( هنج احلق ص4)



 104 النظر واجب بالعقل 

 

 

قال أّنه مستفاد من العقل، ألّن شكر املنعم موقوف عىل معرفته، والشكر واجب هبذا املعنى  أن ير

عقاب، فال شّك أّنه بالعقل، وال نزاع لألشاعرة يف هذا، وإن أرريد به ما يوجب ترّتب الثواب وال

مستفاد من الرشع، ألّن العقل ليس له أن حيكم بام يوجب الثواب عند اهلل، واملعتزلة أيضًا يوافقون 

أهل السنة يف أّن احلسن والقبح هبذا املعنى مركوزان يف العقل، ولكّن الرشع كاشف عنهام، ففي 

كاشفًا، فكّل ما يرد عىل األشاعرة يف هذا املذهبني ال بّد وأن يرؤخذ من الرشع إّما لكونه حاكاًم أو 

املقام بقوهلم أّن الرشع حاكم بالوجوب دون العقل، يرد عىل املعتزلة بقوهلم أّن الرشع كاشف 

 للوجوب، ألّن يف القولني ال بّد من الرشع ليحكم أو يكشف.

واجب بالرضورة،  ثّم ما ذكر أّن معرفة اهلل تعاىل دافعة للخوف احلاصل من االختالف، ودفع اخلوف

فنحن نقول فيه بعد تسليم حكم العقل باحلسن والقبح يف األفعال وما يتفّرع عليهام من الوجوب واحلرمة 

وغریمها، بمنع حصول اخلوف املذكور، لعدم الشعور بام جعلتم الشعور به سببًا له من االختالف وغریه، 

األكثر، فإّن أكثر الناس ال خيطر بباهلم أّن  ودعوى رضورة الشعور من العاقل کنوعة، لعدم اخلطور يف

هناك اختالفًا بني الناس فيام ذركر، وأّن هلذه النعم منعاًم قد طلب منهم الشكر عليها، بل هم ذاهلون عن 

لِّم حصول اخلوف، فال نسّلم أّن العرفان احلاصل بالنظر  ذلك، فال حيصل هلم خوف أصاًل، وإن سر

 العرفان عىل وجه الصواب، لفساد النظر، فيكون اخلوف حينئذ أكثر. يدفعه، إذ قد خيطئ فال يقع

ثّم ما ذكر من لزوم الدور مندفعت بأّن وجوب املعرفة بالرشع يف نفس األمر ال يتوّقف عىل معرفة 

 اإلجياب، وإن توّقف عىل اإلجياب يف نفس األمر، فال يلزم الدور.

واألّمر إما أن يتوّجه إىل العارف أو الغافل وكالمها ثّم ما ذكر أّن املعرفة ال جتب إاّل باألمر، 

کنوعة، إذ  تكليف غری العارف باطل لكونه غافالً  مة الثانية القائلة بأنّ املقدّ : باطل، فنقول يف جوابه

 الغافل من ال يفهم اخلطاب أو مل يقل له ره ال العلم والتصديق به، ألنّ رشط التكليف فهمه وتصوّ 

 ، انتهى كالمه.«واهلل أعلم يشء،غری العارف ليس من املحال يف  ك مكلف، فتكليفإنّ 

 أقول:

 فيه نظر.

فألّنا سنبنّي حكم العقل بالوجوب بمعنى ترّتب الثواب والعقاب، أّما أّوالً، 
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فانتظر. وأّما ما ذكره من أّن املعتزلة أيضًا يوافقون أهل السنة يف أّن احلسن والقبح هبذا 

ال يصّح  «ولكن الرشع كاشف عنهّم»قل مسّلم، لكن قوله: املعنى مركوزان يف الع

عىل مذهب املعتزلة فإهّنم مل يقولوا بتوّقف حكم العقل باحلسن والقبح عىل انكشاف 

الرشع عنهام، بل قالوا أّن يف ما هو حسنه وقبحه نظري، ال يستقّل العقل بمعرفة جهته 

، ال أّن حكم العقل باحلسن والقبح املحّسنة أو املقبّحة، يكون الرشع كاشفًا عن جهته

مطلقًا موقوف عىل كشف الرشع عن ذلك كام يرفهم من كالم هذا الناصب اجلارح 

ففي املذهبني ال بّد أن ُيؤخذ من الرشع إّما »برعيد ذلك، فبطل ما فّرعه عىل ذلك بقوله: 

ًا حاكم ، وذلك لعدم صّحة احلرص املذكور، فإّن العقل أيض«لكونه حاكًّم أو كاشفاً 

باحلسن والقبح يف بعض أقسام الفعل من غری توّقف عىل كشف الرشع عنه كام ذكرنا، 

فام ذكره صلح من غری ترايض اخلصمني كام ال خيفى، وكذا بطل ما حكم به من استواء 

 األشاعرة مع املعتزلة فيام يتوّجه عليهم يف هذا املقام وهو ظاهر.

العقل بارد، كام أرشنا إليه، إذ جيب عليه تسليم فألّن تقديره لتسليم  وأّما ثانيًا،

ذلك بام سيذكره املصنف من األدّلة املثبتة للحسن والقبح العقليني، وأّما منعه حلصول 

عل سببًا لذلك من االختالف،  اخلوف املذكور مستندًا بعدم شعور الناس بام جر

اقع من العلامء يف هذه فمدفوعت بأّن مراد املصنّف باالختالف ليس جمّرد االختالف الو

املسألة، بل ما يعّم االختالف والرتّدد واالحتامل الذي رّبام حيصل لعقل الشخص 

الواحد عند النظر يف هذه املسألة، واحلاصل أّن احتامل وجوب املعرفة وعدمه حاصل 

يف مشعر كل ذي شعور، بل الراجح عنده وجوب املعرفة الذي يورث ترك النظر فيه 

، وهو قادر عىل دفع هذا اخلوف الذي هو مرّضة ناجزة له، فإن مل يدفعه خوف العقوبة

 كان مستحّقًا ألن يذّمه العقالء فيكون واجبًا عقلّيًا.
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فألّن ما ذكره من منع أّن العرفان احلاصل بالنظر يدفع اخلوف مستندًا  وأّما ثالثًا،

العرفان يدفع اخلوف  بأّنه قد خيطئ، فال يقع العرفان عىل وجه الصواب، مردودت بأنّ 

 العتقاده أّنه مصيب، واحتامل اخلطأ يف نفس األمر ال يقدح يف ذلك.

فألّن ما ذكره يف دفع الدور الالزم عىل األشاعرة من أّن وجوب املعرفة  وأّما رابعًا،

ثابت يف نفس األمر.. إلخ، فساقط جدًا، ألّنه إن أراد بنفس األمر مقتىض الرضورة 

اجع إىل القول باحلسن والقبح العقليني كام مّر، وإن أراد به مقتىض والربهان، فهو ر

 األمر الرشعي فالدور بحاله، وإن أراد به معنى آخر فليذكره أوليائه حتّى نتكّلم عليه.

فألّن ما ذكره يف منع املقّدمة القائلة بأّن تكليف غری العارف باطل من  وأّما خامسًا،

ال العلم والتصديق به.. إلخ، فمدخولت بأّنه بنى يف  أّن رشط التكليف فهمه وتصّوره

ذلك عىل أّن املصنّف أراد باملعرفة العلم التصديقي، وليس كذلك، بل أراد أّن املعرفة 

إاّل باألمر كام يقتضيه كالم األشاعرة لكان كذا، ومن البنّي أّنه  (1)يف اجلملة لو مل جتب

 يلزم حينئذ تكليف الغافل كام ذكره املصنّف، فال تغفل.

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: جيب. )املصطفوي(1)



 

 

 

 

 

 

 [صفاته تعاىلى :  املسألة الثالثة]

[11] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 مباحث. (1)املسألة الثالثة يف صفاته تعاىل، وفيهـ]ـا[»

 األّول أّنه تعاىل قادر عىل كل مقدور.

احلّق ذلك، ألّن املقتيض لتعّلق القدرة باملقدور هو اإلمكان، فيكون اهلل تعاىل قادرًا عىل مجيع 

 املقدورات.

ال يقدر عىل مثل مقدور  (3)من اجلمهور، فقال بعضهم أّنه تعاىليف ذلك مجاعة  (2)وخالفـ]ـت[

ال يقدر عىل  (6)وقال آخرون أّنه تعاىل (5)ال يقدر عىل عني مقدور العبد، (4)العبد، وقال آخرون أّنه تعاىل

 ال يقدر أن خيلق فينا علاًم رضورّيًا يتعّلق بام علمناه مكتسبًا. (8)أّنه تعاىل (7)القبيح، وقال آخرون

                                                             

ثبتة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)  ( األلف ساقطة من الطبعة املرعشّية ومر

ثبتة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(0)  ( التاء ساقطة من الطبعة املرعشّية ومر

 )املصطفوي(«. أّنه تعايل»حمّل « هلل تعاىلأّن ا»( يف املطبوع من النهج: 4)

ثبتة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(3)  ( هذه الكلمة ساقطة من الطبعة املرعشّية ومر

، ولكّل منهام وجه وقائل، كام يظهر من كتب امللل «غری مقدور العبد بدل عني مقدور العبد»( ويف بعض النسخ: 5)

 واألهواء. )شهاب الدين(

 هذه الكلمة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي( ( ليست9)

 )املصطفوي(«. اآلخرون»معّرفة بألف والم يف املطبوع من النهج: « آخرون»( كلمة 1)

 ( ليست هذه الكلمة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(1)
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أّنه تعاىل واجب الوجود،  (1)وكّل ذلك بسبب سوء فهمهم وقّلة حتصيلهم، واألصل يف ذلك

وكّل ما عداه کكن، وكّل کكن فإّنه إّنام يصدر عنه أو يصدر عاّم يصدر عنه، ولو عرف هؤالء اهلل 

 انتهى. (0)،«رفته ملا تعّددت آراؤهم وال تشّعبوا بحسب تشّعب أهواءهمسبحانه وتعاىل حّق مع

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: مذهب األشاعرة أّن قدرته تعاىل تعّم سائر املمكنات، و الدليل عليه أّن املقتيض للقدرة »

واء، فإذا هو الذات، واملصّحح للمقدورية هو اإلمكان، ونسبة الذات إىل مجيع املمكنات عىل الس

ثبت قدرته عىل بعضها ثبتت عىل كّلها، هذا مذهبهم، وقد وافقهم اإلمامية يف هذا وإن خالفهم 

وإن أراد ، ، إن أراد به األشاعرة فهو افرتاء«خالف يف ذلك مجاعة من اجلمهور» :املعتزلة، فقوله

 عىل تاب ال يطلقه إاّل اجلمهور يف هذا الك غریهم فهو تلبيس وإرائة للطالبني أن مذهبهم هذا، ألنّ 

 خاف.به ظاهر وغرضه غری األشاعرة، وباجلملة تعّص 

 (3)البلخي.ا قول بعضهم أّن اهلل تعاىل مل يقدر عىل مثل مقدور العبد، فهو مذهب أيب القاسم وأمّ 

وأّما أّنه تعاىل ال يقدر أن خيلق فينا علاًم رضورّيًا، فهو مذهب مجاعة جمهولني، ومل أعرف من نقله 

 ، انتهى.«ى هذا الرجل، واحلّق ما قدمناهسو

 أقول:

مراد املصنّف من اجلمهور يف هذا الكتاب كّل من خالف اإلمامّية يف مسألة اإلمامة 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: هذه. )املصطفوي(1)

 .53-54( هنج احلق ص0)

، وعليه فهو أبو زيد أمحد بن سهل البلخي، املتكّلم احلكيم الشهری، املتوّّف سنة «و زيد البلخيأب»( يف بعض النسخ: 4)

كام يف اجلواهر املضية، روى عنه حفيده عبد اهلل بن حممد بن سهل وعبد اهلل بن حممد بن شاه السمرقندي وغریمها.  432

عبد اهلل بن أمحد بن حممود البلخي املولد والكعبي ، وعليه فهو أبو القاسم «أبو القاسم الكعبي»ويف بعض النسخ: 

أبو »، وإليه تنتسب مسألة إنكار املباحاث، فراجعز ويف نسخة: 411النسب، صاحب املقاالت املشهورة، تويّف سنة 

 ، وعليه فهو أبو القاسم بن أيب حممد بن أيب القاسم البلخي األشعري العقيدة املتكّلم النحوي صاحب«القاسم البلخي

 كتاب االختيار وغریه، والظاهر من املحتمالت الثالث كام هو واضح لدى التأّمل. )شهاب الدين(
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سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدّية أو كرامية أو معتزلة أو ظاهرية أو من أصحاب 

مه يف الفصل احلديث، وهلذا كّله يرصح باسم األشاعرة عند ذكر ما خيّصهم، وكال

وذهب أبو هاشم من »اآليت املّتصل بام نحن فيه نّص يف إرادته ملا ذكرناه حيث قال: 

فإّن أبا هاشم من املعتزلة دون األشاعرة كام اعرتف به  (1)،«اجلمهور وأتباعه.. إلخ

الناصب هناك أيضًا، مع أّن املصنف عّده من اجلمهور، فظهر أّن ما ذكره الناصب من 

أّن املصنف ال يطلق اجلمهور يف هذا الكتاب إاّل عىل األشاعرة كذب وافرتاء جريًا عىل 

مهور تعظياًم هلم كام يرفهم من افتخاره عادته، ولعّله زعم أّن يف التعبری عن طائفة باجل

بكثرة أصحابه وكوهنم السواد األعظم، فتمنّى أن يكون ذلك خمصوصًا هبم دون أن 

يشاركهم غریهم من املعتزلة وباقي طوائف أهل السنّة، وأنت خبری بأنه ال خری يف 

األشاعرة، عىل أن كثری، مع أّن أتباع احلنفّية واملاتريدّية من أهل السنّة أكثر من أتباع 

جزم الناصب هاهنا بأّن املراد باجلمهور األشاعرة ينايف ما ذكره يف بحث اإلمامة عند 

حيث  إيراد املصنّف اآلية السابقة من اآليات الواردة يف شأن أمری املؤمنني عّل 

 «.ال نعرف هذا اجلمهور»قال: 

ن خيلق فينا علًّم رضوريًا القول بعدم قدرة اهلل تعاىل عىل أ»وأّما ما ذكره من أّن 

، فيدّل عىل قّلة «مذهب مجاعة جمهولني، ومل أعرف من نقله سوى هذا الرجل.. إلخ

يف قواعد العقائد،  (0)معرفته بمذاهب العلامء، فإّن هذا کّا نقله احلرضة النصریّية 

م شعر به كاليف رشحه له، وير  (4)وأوضحه تلميذه السيد الفاضل ركن الدين اجلرجاين

                                                             

 .142يف الصحيفة  –أعىل اهلل مقامه  –، ويأيت نقل متام عبارته 53( هنج احلق ص1)

 ( يعني به الشيخ نصری الدين الطويس. )املصطفوي(0)

ّمد بن عّل بن حمّمد اجلرجاين، من معارصي موالنا العالمة احلّّل، له كتب ( هو العاّلمة املحّقق، السّيد ركن الدين حم4)
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عىل كون اللغات اصطالحية  حيث استدّل ، يف مسألة وضع األلفاظ أيب هاشم أيضاً 

ه تعاىل وضع تلك األلفاظ ملعانيها بأنّ  الرضوريا بالعلم ة لكان إمّ ا لو كانت توقيفيّ بأهّن 

 ل باطل، وإاّل واألوّ  غریه،ا أن يكون ذلك العلم خلقه يف عاقل أو ل إمّ ال، واألوّ  أو

ه وضع اللفظ للمعنى مسبوق بالعلم إذ العلم بأنّ  العلم به تعاىل رضورياً لزم أن يكون 

 لبطل التكليف، لكن قد ثبت وجوب التكليف التايل باطل، وإاّل  باملوصوف، لكنّ 

باأللفاظ  رضورياً  عاقل، والثاين باطل المتناع أن خيلق يف غری العاقل علامً  عىل كّل 

الثاين وهو أن ال يكون قد خلق العلم الرضوري ا ومناسباهتا وتراكيبها العجيبة، وأمّ 

بإزاء معناه إىل   الفتقر السامع يف كون ما سمعه موضوعاً ، و إاّل بذلك فهو باطل أيضاً 

 (1)ا أن يتسلسل أو ينتهي إىل االصطالح، كذا يف النهايةطريق، ونقل الكالم إليه فإمّ 

له وفّص ، من خمترصه يف بحث اللغات (0)وقد أشار إليه ابن احلاجب، ف للمصنّ 

 النهاية.يف حاشيته بام يقرب من تقرير  (4)الفاضل األهبري

ه يلزم منه عدم قدرته عىل خلق العلم الرضوري يف تلك املسألة وغاية األمر أنّ 

ال عدم القدرة عىل ، ر طريف احلكم فيها عىل العلم به تعاىلا يتوقف تصوّ ونحوها کّ 

من املذاهب األربعة  كّل  (3)اجلواب عن ال خيفى أنّ  ثمّ  ،اخللق العلم الرضوري مطلقاً 

                                                                                                                                               

 نفيسة كرشح قواعد العقائد ألستاذه الطويس، ورشح النافع للمحّقق احلّّل، وغریمها. )شهاب الدين(

 . )املصطفوي(321ص 03( أي هناية املرام يف علم الكالم، انظر الذريعة ج1)

، له تآليف وتصانيف شهریة 939مجال الدين املالكي، املشتهر بابن احلاجب، املتوّّف سنة ( هو الشيخ عثامن بن عمر 0)

 يف النحو والرصف واألصول واللغة كالكافية والشافية واملخترص ورشح املفصل وغریها. )شهاب الدين(

عىل احتامل،  994ّّف سنة ( هو الشيخ مفّضل أو الفضل بن عمر أثری الدين األهبري املسكن السمرقندي األصل، املتو4)

 وله كتب كرسالة إيساغوجي يف الكّليقات اخلمس وغریها. )شهاب الدين(

 ( يف إحدى النسخ املرعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: عىل. )املصطفوي(3)
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 م أنّ ام نشأ من توهّ الغلط هلؤالء إنّ  واحد، وهو أنّ  يشءهنا هاف التي ذكرها املصنّ 

ما تعلقت القدرة به وجب  ه ليس كّل القدرة تستلزم الوقوع، وهو وهم فاسد، فإنّ 

ا ونحن الضعفاء، يقع منّ ا بالرضورة قادرون عىل كثری من القبائح، وال وقوعه، فإنّ 

ما هو کكن من حيث ذاته  قة بكّل ة متعلّ بل قدرته تعاىل ثمّ  احلكيم؟فكيف بالقادر 

وإن امتنع وقوعه من حيث احلكمة، فهو تعاىل قادر عىل هذه األشياء إلمكاهنا الذايت 

كان ماإلاالمتناع الغریي ال ينايف  وامتناعها الغریي ال خيرجها عن كوهنا مقدورة، ألنّ 

من  هنا أجوبة خمصوصة بكّل وهاق القدرة هبا، تعلّ  ، فصّح اً الذايت وامتناعها ليس ذاتيّ 

 ة.طالع ثمّ فلير  ،مذكورة يف كتب أصحابنا ويف كتب اجلمهور ألربعةااملذاهب 
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[12] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 املبحث الثاين يف أّنه تعاىل خمالف لغريه بذاته.»

العقل والسمع تطابقا عىل عدم ما يشبهه تعاىل، فيكون خمالفًا جلميع األشياء بنفس حقيقته، 

هاشم من اجلمهور وأتباعه إىل أّنه خيالف ما عداه بصفة اإلهلّية، وأّن ذاته مساوية لغریه وذهب أبو 

من الذوات، وقد كابر الرضورة هاهنا احلاكمة بأّن األشياء املتساوية يلزمها الزم واحد ال جيوز 

فيكون القدم أو  (1)اختالفها فيه، فلو كانت ذاته تعاىل مساوية لغریها من الذوات لساواها يف اللوازم،

املقارنة إىل غری ذلك من اللوازم مشرتكًا بينها وبني اهلل، تعاىل اهلل عن ذلك  (2)احلدوث أو التجّرد أو

علّوًا كبریًا، ثّم إهّنم ذهبوًا مذهبًا غريبًا عجيبًا، وهو أّن هذه الصفة املوجبة للمخالفة غری معلومة وال 

 انتهى. (5)،«(4)غری معقول يف غاية السفسطة (3)مجمهولة وال موجودة وال معدومة، وهذا كال

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري أّن ذاته تعاىل خمالف لسائرالذوات، واملخالفة بينه »

وبيننا لذاته املخصوص، ال ألمر زائد عليه، وهكذا ذهب إىل أّن املخالفة بني كل موجودين من 

و بالذات، وليس بني احلقائق اشرتاك إاّل يف األسامء واألحكام دون األجزاء املوجودات إّنام ه

املقّومة، وقال قدماء املتكّلمني: ذاته تعاىل کاثلة لسائر الذوات يف الذاتية واحلقيقة، وإّنام يمتاز عن 

                                                             

ذاته تعاىل »من النهج: ، ويف املطبوع «ذاته تعاىل متساوية لغریها من الذوات ملساوهتا يف اللوازم»( يف الطبعة املرعشّية: 1)

 )املصطفوي(«. مساوية لغریه من الذوات لساواها يف اللوازم

فيكون القدم أو »حمّل واو العطف يف هذه املواضع الثالثة من الطبعة املرعشّية، فالعبارة فيه: « أو»( وردت كلمة 0)

 النهج. )املصطفوي( ، واملثبت هو ما يف املطبوع من«احلدوث أو التجّرد أو املقارنة إىل غری ذلك

 ( كلمة كالم معّرفة بألف والم يف الطبعة املرعشّية، واملثبت هو ما يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(4)

 ( يف املطبوع من النهج: يف غاية السقوط. )املصطفوي(3)

 .53( هنج احلق ص5)
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د أيب هاشم، سائر الذوات بأحوال أمور أربعة، الوجوب واحلياة والعلم التام والقدرة التاّمة، وأّما عن

فإّنه يمتاز عاّم عداها من الذوات بحالة خامسة هي املوجبة هلذه األربعة تسّمى باإلهلّية، وهذا مذهب 

 «.أيب هاشم وهو من املعتزلة

 أقول:

مل يفعل الناصب يف هذا الفصل شيئًا سوى إظهار أّن أبا هاشم من املعتزلة، فنقول: 

لفني لإلمامّية يف مسألة اإلمامة التي هي نعم، هو من املعتزلة، ومن اجلمهور املخا

لق سيف يف اإلسالم عىل قاعدة  عمدة ما وقع فيه النزاع واالختالف بني األّمة، وما سر

لق عىل اإلمامة يف كل زمان كام ذكره الشهرستاين يف امللل والنحل، فهم  دينية مثل ما سر

ي ال يوجب الكفر، وأهل السنّة يف ذلك سواء، واالفرتاق يف بعض املسائل الذ

واإلسالم ال يدفع املساواة حقيقة، ]فـ[ـتأّمل، عىل أّنه جيوز أن يكون مراد املصنّف من 

قوله أتباعه، أي أتباع أيب هاشم يف هذه املسألة سائر املثبتني للحال، ومنهم القايض أبو 

من األشاعرة، فإّن ظاهر كالم شارح املواقف  (0)وأبو املعايل اجلويني (1)ينبكر الباقاّل 

عىل أن  يدّل  (3)«لخإ ..وإليه ذهب نفاة األحوال»حيث أشار إىل القول باملخالفة بقوله: 

سائر املثبتني قائلون باملامثلة، فقد شارك بعض األشاعرة مع املعتزلة يف هذه املسألة 

 .أيضا، ]فـ[ـتدّبر

                                                             

 324من مشاهری علامء اجلمهور، تويّف سنة ( هو املحّقق الشيخ أبو بكر حممد بن طيب القايض الباقاّلين األشعري، 1)

 ببغداد وقربه هبا. )شهاب الدين(

 ( هو إمام احلرمني اجلويني الذي مّرت ترمجته منّا سابقًا. )شهاب الدين(0)

 ، والواو يف أّول العبارة ليست موجودة يف املصدر. )املصطفوي(13ص 1( رشح املواقف ج4)
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[13] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 املبحث الثالث يف أّنه تعاىل ليس بجسم.»

واحلنابلة كلهم، فإهّنم قالوا أّن اهلل تعاىل جسم  (1)كداودلظاهر اأطبق العقالء عىل ذلك إاّل أهل 

جيلس عىل العرش ويفضل عنه من كل جانب ستة أشبار بشربه، وأنه ينزل يف كل ليلة مجعة عىل محار، 

وينادي إىل الصباح: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ ومحلوا آيات التشبيه عىل ظواهرها، والسبب 

التي تلزمهم وإنكار الرضوريات التي تبطل  (3)نهم باملناقضاتدم تفطّ وع (2)هميزة متييف ذلك قلّ 

عن احلركة والسكون، وقد ثبت يف علم الكالم  كل جسم ال ينفّك  الرضورة قاضية بأنّ  مقالتهم، فإنّ 

فيلزم حدوث  ،ه يكون حمدثاً عن املحدث فإنّ  من ال ينفّك  (4)أنّ ـ[ـب]ام حادثان، والرضورة قاضية هّن أ

 كل حمدث مفتقر إىل حمدث، فيكون واجب الوجود مفتقراً  قاضية بأنّ  (5)الثانية ىل، والرضورةاهلل تعا

 .لفهذا خر  (6)أّنه واجب،رض وقد فر  ،فال يكون واجباً  ر، ويكون کكناً إىل مؤثّ 

املخلصني يف الدنيا يعانقونه يف  ه تعاىل جيوز عليه املصافحة، وأنّ نّ أأكثرهم فقال  (7)وقد متادى

معبوده جسم ذو  نّ أ ، وقال« وراء ذلكواسألوين عاّم ، عفوين عن الفرج واللحيةا»الدنيا، وقال داود: 

                                                             

الظاهرية، ومثله يف املصری إىل جواز جتسمه تعاىل ورؤيته داود اجلواريب الذي أثبت  ( هو داود بن عّل اإلصبهاين، إمام1)

، «سلوين عن رشح سائر أعضائه تعاىل ما عدى رشح فرجه وحليته!»األعضاء واحلركة والسكون له تعاىل، وكان يقول: 

 هكذا يف رسالة اعتقادات املسلمني للفخر الدين الرازي وغریها. )شهاب الدين(.

 ( يف الطبعة املرعشّية: متّيزهم. )املصطفوي(0)

 ( يف املطبوع من النهج: باملناقضة. )املصطفوي(4)

 ( الباء ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(3)

 ( هذه الكلمة يف املطبوع من النهج فقط. )املصطفوي(5)

 ( يف الطبعة املرعشّية: وقد فررض واجبًا. )املصطفوي(9)

ثبت يف الطبعة املرعشّية واملطبوع من النهج، ولكن يف نسخة من النسخ املرعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: ( هذا هو امل1)

 متارى. )املصطفوي(
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 لـاّم ه بكى عىل طوفان نوح حتى رمدت عيناه وعادته املالئكة ، وأنّ حلم ودم وجوارح وأعضاء

 عيناه.اشتكت 

وهل للعقل جمال يف تصديقهم يف  (1)جيوز له تقليد مثل هؤالء؟ هل، د من نفسهنصف العاقل املقلّ فلير 

 انتهى. (4)،!«ةالبتّ  يشءوهل تثق النفس بإصابة هؤالء يف  واالعتقادات الفاسدة؟ (2)ةهذه املقاالت الرديّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

ما ذكره من مذهب املشّبهة واملجّسمة، وهم عىل الباطل، وليسوا من األشاعرة وأهل  أقول:»

السنّة واجلامعة، وّأما ما نسبه إىل احلنابلة، فهو افرتاء عليهم، فإّن مذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف 

يقان، أحدمها املتشاهبات ترك التأويل، وتوكيل العلم إىل اهلل تعاىل، وألهل السنّة واجلامعة هاهنا طر

: ترك التأويل وهو ما اختاره أمحد بن حنبل، وتوكيل العلم إىل اهلل تعاىل كام قال اهلل تعاىل

والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فهؤالء يرتكون آيات التشبيه عىل ظواهرها ،

سمّية املشاركة لألجسام كام مع نفي الكيفية والنقص عن ذاته وصفاته تعاىل، ال أهّنم يقولون باجل

ذهب إليه املشّبهة، فلم ال جيوز تقليد هؤالء؟ وأّي فساد يلزم من هذا الطريق؟ مع أّن نّص القرآن 

يوافقهم يف توكيل العلم إىل اهلل تعاىل، وما ذكره من الطاّمات والرّتهات، فليس من مذهب أهل 

 ، انتهى.«احلق، والرجل معتاد بالطاّمات

 أقول:

والكراميّة وغریهم،  (3)نسب يف املواقف القول باجلسمّية إىل مقاتل بن سليامنقد 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: هل جيوز له تقليد هؤالء يف يشء؟ )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: املقاالت الكاذبة. )املصطفوي(0)

 .59-55( هنج احلق ص4)

( هو مقاتل بن سليامن بن زيد الرازي اخلراساين البلخي القارئ املفّّس الراوي العاّمي، كان من أصحاب الباقرين 3)

 الناس »، والشافعي كان يقول: 152، وله تفسری كبری يرنقل عنه يف كتب التفسری ونواسخ القرآن وغریمها، تويّف سنة
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وسيعرتف الناصب هبذا فيام سيجيء من مسألة عدم كونه تعاىل يف جهة، وال ريب يف 

 أّن الكرامّية ومقاتل من أهل السنّة، وقد رّصح الشهرستاين يف كتاب امللل والنحل أّن:

ــم» ــس (1)رض ــي، (2)وكهم ــد اهلجيم ــالوا:  (3)وأمح ــنّة ق ــل الس ــن أه ــریهم م وغ

 ۔(3)«معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض.. إلخ

 ثّم قال:

مــن أصــحاب احلــديث، فحكــى األشــعري عــن حمّمــد  (5)أّمــا مشــّبهة احلشــوّية»

بــن عيســى أّنــه حكــى عــن مرضــ وكهمــس وأمحــد اهلجيمــي أهّنــم أجــازوا عــىل 

 (9)،«يف الدنيا واآلخرة.. إلخ رهّبم املالمسة واملصافحة واملعانقة

                                                                                                                                               

 الدين()شهاب «. يف التفسری مرتزقة مقاتل

( هو مرض بن حمّمد بن عبيد، صاحب الغرائب والعجائب يف مروّياته، ضّعفه الدارقطني وغریه، وله مقاالت منكرة، 1)

 وكذا سمّيه مرض بن نوح السلمي. )شهاب الدين(

 هو كهمس بن منهال، أبو عثامن السدويس البرصي اللؤلؤي، الراوي عن ابن عروبة. )شهاب الدين( (0)

 بن عطاء اهلجيمي البرصي القدري املشهور. )شهاب الدين( ( هو أمحد4)

 .125ص 1( امللل والنحل ج3)

 ( هنا ثالثة تعليقات:5)

  ،اخترلف يف احلشوّية، فقيل بإسكان الشني، ألّن منهم املجّسمة، واملجّسمة حمشوة، واملشهور أّنه بفتحها، نسبة إىل احلشاء

، أي جانبها، «رووا هؤالء حشاء احللقة»، فقال: «روياً » حلقته فوجد يف كالمهم ألهّنم كانوا جيلسون أمام احلسن البرصي يف

 واجلانب يسّمى حشاًء، ومنه األحشاء جلوانب البطن، كذا يف رشح منهاج األصول لألسنوي املرصي. )املؤّلف(.

  لقته يستندون يف كّل يشء واملراد أّن احلسن رآى قومًا يف ح«. وجد»اسمّية وقعت مفعولة لقوله « رويا»أقول: كلمة

 ، ولو مل تكن واجدة لرشائط الصحة. )شهاب الدين(.«رويت»من العقليات والسمعيات برواية 

  ّدوا»تصحيف « رووا»أظّن أّن هنالك غلطًا يف هذا املوضع من الطبعة املرعشّية، وأّن بصيغة األمر، وقد ورد نحو « رر

 )املصطفوي(ذلك يف رشح أصول ابن احلاجب للسبكي، فراجع. 

 .125ص 1( امللل والنحل ج9)
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ة، ويرعلم من ام يطلق عندهم عىل سلف أهل السنّ وال ريب أّن أصحاب احلديث إنّ 

كالم صاحب امللل يف موضع آخر أّن احلنابلة مشاركون معهم يف بعض التشبيهات، 

 فإنكار الناصب بارد.

كذلك بشهادة وأّما ما ذكره من أّن مذهب أمحد بن حنبل ليس كذلك، ففيه أّنه 

 إمامهم فخر الدين الرازي حيث قال يف رسالته املعمولة لتفضيل مذهب الشافعي:

أمحـد بــن حنبــل كـان يف هنايــة اإلنكــار للمتكلمـني يف التنزيــه، ولـــاّم كــان يف  نّ إ»

 ۔، انتهى«غاية املحّبة للشافعي اّدعت املشّبهة أّنه كان عىل مذهبهم

لِّمـ]ـت[ براءة أمحد عن ا  أمحد بن  نّ ألتشبيه، فنقول: إّن املصنف مل يقل ولو سر

ال يستلزم  بيشءام نسب ذلك إىل احلنابلة، وكون احلنابلة قائلني وإنّ ، حنبل قال بالتشبيه

بالتشبيه أن تكون نسبة التشبيه  به حتى يلزم من عدم كون أمحد قائالً  كون إمامهم قائالً 

 ً الشيخ األشعري قائل  الناصب، أال ترى أنّ كام زعمه  افرتاءً  أو بعضاً  إىل أصحابه كالق

ح األشاعرة بأمجعهم خمالفون له يف هذا كام رّص  عني ذاته؟ مع أنّ  يشء بأن وجود كّل 

به الشارح اجلديد للتجريد يف أوائل كتابه، وكذا أصحاب أيب حنيفة قد خالفوه يف كثری 

 .الفوه فيهر بينهم عىل ما خالفتوى قد تقرّ  ة حتى أنّ من املسائل الفروعيّ 

فيه ما  بأنّ  ه تفطنّ ة، ولعلّ الناصب مل يذكر الطريق الثاين ألهل السنّ  ال خيفى أنّ  ثمّ 

ف، فيكون ما ذكره ة االعرتاف بام ذكره املصنّ وهذا يف قوّ ،  عنهال يمكنه التفّص 

وال  ،ي إىل طائلام يليق بكالم مثله الذي ال يؤدّ بال طائل، وإطالق إنّ  الناصب تطويالً 

 يرجع إىل حاصل كام ال خيفى.
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[14] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 تعاىل ليس يف جهة.املبحث الرابع يف أّنه »

ومل يعلموا أّن  (1)العقالء كاّفة عىل ذلك خالفًا للكرامّية حيث قالوا أّنه تعاىل يف جهة الفوق،

الرضورة قضت بأّن كّل ما هو يف جهة، فإّما أن يكون البثًا فيها أو متحّركًا عنها، فهو إذن ال ينفّك 

 انتهى. (0)،«ىل ما تقّدمعن احلوادث، وكّل ما ال ينفّك عن احلوادث فهو حادث ع

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: هذا القول من الكرامّية ألهّنم من مجلة من يقول أّنه جسم، ولكن قالوا: غرضنا من »

اجلسم أّنه موجود، ال أّنه متّصفت بصفات األجسام، فعىل هذا ال نزاع معهم إاّل يف التسمية، 

تعاىل يف جهة الفوق عىل وجه اجلسمّية باطل بال  ومأخذها التوقيف، وال توقيف هاهنا، وكونه

خالف، لكن جرت العادة يف الدعاء بالتوّجه إىل جهة الفوق، وذلك ألّن الربكات اإلهلّية إّنام تنزل 

من السامء إىل األرض، وقد جاء يف احلديث: أّن امرأة بكامء أريت هبا إىل النبّي صىل اهلل عليه وسلم، 

 اهلل عليه وسلم: من إهلك؟ فأشارت إىل السامء، فقبل رسول اهلل صىل اهلل فقال هلا رسول اهلل صىل

وذلك جلريان العادة بالتوّجه إىل السامء عند ذكر اإلله، وهذا يمكن أن يكون  (3)عليه وسلم إيامهنا،

يّة هذا املعنى مبنّيًا عىل إرادة العلّو والتفّوق، فيعرّبون عن العلّو العقّل بالعلّو احليّس، فإن أراد الكرام

 ، انتهى.«فهو صحيح، وإن أرادوا ما يلزم األجسام من الكون يف اجلهة واحلّيز فهو باطل

 أقول:

 ،ةم ليسوا من أهل السنّ أهّن  «هذا القول من الكرامّية»كأّن الناصب يريد بقوله: 

                                                             

 )املصطفوي(«. فوق»غری معّرفة بألف والم يف املطبوع من النهج: « الفوق»( وردت كلمة 1)

 .51-59( هنج احلق ص0)

 .442ص 0( رشح املواقف ج4)
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 (1)للناصب. ح به الشهرستاين يف كتاب امللل والنحل رغامً وهو مكذوب بام رّص 

ه ه تعاىل جسم ال يقتيض توّج نّ أن مجلة من يقول ة مالكراميّ  ذكره من أنّ ما  ثمّ 

ه تعاىل ف إليهم، بل يقتيض أن يكون هناك مجاعة أخرى قائلون بأنّ اعرتاض املصنّ 

 ،م مقاتل بن سليامن وغریه صاحب املواقفوأهّن  بوجودهمح حقيقة اجلسم، وقد رّص 

وكونه تعاىل يف »: قول الناصب إليهم، وهبذا يظهر أنّ  هاً ف متوّج فليكن اعرتاض املصنّ 

 باطل.لف خ «جهة الفوق عىل وجه اجلسمّية باطل بال خالف

ألنفهم  ة رغامً ة أرادوا ما يلزم اجلسميّ الكراميّ  بأنّ  ، فمردودوأما ما ذكره من الرتديد

 (0)كالمهم.ى إلصالح وأنف من يتصدّ 

 قال صاحب امللل والنحل:

ــ نــّص » عــىل أّن ملعبــوده عــىل العــرش اســتقرارًا،  (3)د بــن كــرامأبــو عبــد اهلل حمّم

وعىل أّنه بجهـة فـوق ذاتـًا، وأطلـق عليـه اسـم اجلـوهر، وقـال يف كتابـه املسـمى 

وأّنــه کــاّس للعــرش مــن  (4)بعــذاب القــرب أّنــه أحــدي الــذات، أحــدي اجلــواهر،

النـزول، ومـنهم مـن قـال االنتقـال والتحـّول و (6)العليـا، وجيـوز عليـه (5)الصفحة

                                                             

ونواحيها ينرص مذهب أهل وقام أيضًا أبو عبداهلل حمّمد بن كرام بسجستان »( وقال ابن تيمّية يف رشح اإلصبهانّية: 1)

 ، فراجع. )املصطفوي(«السنّة واجلامعة واملثبتة للصفات والقدر وحّب الصحابة وغری ذلك

( كالفضل بن روزهبان الناصب ومن حيذو حذوه ويقفو أثره من املتأّخرين كالشيخ حمّمد زاهد الكوثري، والشيخ 0)

لويس، والقصيمي، ومجال الدين القاسمي الدمشقي، وغریهم حمّمد هبجت البيطار الدمشقي، والسّيد حممود شكري اآل

 من أعالم القوم. )شهاب الدين(

 موجوداً يف املصدر، وقد أثبتناه ألنّه جاء يف األصل، أي يف الطبعة املرعشيّة إلحقاق احلق. )املصطفوي(« حمّمد بن كرام»( ليس قوله 4)

 ( يف املصدر: اجلوهر. )املصطفوي(3)

 الصفح. )املصطفوي( ( يف املصدر:5)

 )املصطفوي(«. وجيوز عليه»حمل « وجّوز»( يف املصدر: 9)



 142  هةليس فی جتعالی   هأن

 

 

 ۔(1)«أّنه عىل بعض أجزاء العرش، وقال بعضهم: امتأل العرش به

 .إىل غری ذلك من اخلرافات التي نسج الناصب عىل أسلوهبا يف هذا الكتاب 

احلديث عىل ما ذكر  ه خان يف نقل احلديث املذكور، فإنّ ه عليه أنّ نبق ا جيب أن ير ثم کّ 

ه نقل للحديث نّ أ القير  ال، «من إهلك»بـال  «اهللأين »بـيه يف املواقف قد وقع السؤال ف

 «من»سؤال عن املكان، و «أين» اد املعنى کنوع ألنّ ا نقول: احّت باملعنى وهو جايز، ألنّ 

بذاته  والباطل، واهلل اسم خاّص  اإلله شامل للمعبود باحلّق  ة، وألنّ هيّ اسؤال عن امل

 .لتأمّ ، ]فـ[ـحوا بهسالم كام رّص اإلة وال يف اجلاهليّ ال يف ، طلق عىل غریهتعاىل مل ير 

                                                             

 .122-121ص 1( امللل والنحل ج1)
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[15] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 املبحث اخلامس يف أّنه تعاىل ال يّتحد بغريه.»

الرضورة قاضية ببطالن االحّتاد، فإّنه ال يرعقل صریورة الشيئني شيئًا واحدًا، وخالف يف ذلك 

بعضهم،  (2)العارفني حّتى متادى (1)مجاعة من الصوفّية من اجلمهور، فحكموا بأّنه تعاىل يّتحد بأبدان

وكّل موجود هو اهلل تعاىل، وهذا عني الكفر واإلحلاد، واحلمد هلل الذي  أّنه تعاىل نفس الوجود (3)وقال

 انتهى. (5)،«أهل األهواء الباطلة (4)فّضلنا باّتباع أهل البيت دون اّتباع

 قال الناصب خفضه اهلل:

ة أقول: مذهب األشاعرة أّنه تعاىل ال يّتحد بغریه المتناع احّتاد االثنني، وأّما ما نسبه إىل الصوفيّ »

 (7)وسهل بن عبد اهلل التسرتي (6)من القول باالحّتاد، فإن أراد هبم حمّققي الصوفيّة كأيب يزيد البسطامي

نسبة باطلة وافرتاء حمض، وحاشاهم  (9)فهذه والشيخ السهروردي، (8)وأيب القاسم اجلنيدي البغدادي

                                                             

 )املصطفوي(«. بأبدان»حمل « مع أبدان»( يف املطبوع من النهج: 1)

 )املصطفوي(«. متادى»حمل « أنّ »( يف املطبوع من النهج: 0)

 بوع من النهج. )املصطفوي(ليست مسبوقة بواو يف املط« قال»( كلمة 4)

 ( ليست هذه الكلمة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(3)

 .51( هنج احلق ص5)

، وكونه من أصحاب الصادق کّا يكذبه 112( هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي، العارف الشهری، تويّف سنة 9)

 التاريخ. )شهاب الدين(

، له كتاب تفسری 014وقيل  014التسرتي أبو حممد، العارف املعروف، املتوّّف سنة ( هو سهل بن عبد اهلل بن يونس 1)

 القرآن عىل مرشب الصوفّية التأويلّية، وإليه تنتهي طريقة عّدة من العرفاء. )شهاب الدين(

ي عّدة من ، وإليه تنته021وقيل سنة  021( هو جنيد بن حمّمد البغدادي اخلّزاز النهاوندي األصل، املتوّّف سنة 1)

 سالسل الصوفّية بني العاّمة. )شهاب الدين(

 ، وظنّي أّن ذلك اشتباه من النّساخ أو الطابعني، فليرلتفت إىل ذلك. )املصطفوي(«فهذه»حمّل « فهذا»( يف الطبعة املرعشّية: 2)
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عن ذلك، بل رّصحوا كّلهم يف عقائدهم ببطالن االحّتاد، فإّنه مناف للعقل والرشع، بل هم أهل 

حمض التوحيد، وحقيقة اإلسالم ناشئة من أقواهلم، ظاهرة عىل أعامهلم وعقائدهم، وهم أهل 

ام التوحيد والتمجيد، ويف احلقيقة هم الفرقة الناجّية، وهلم يف مصطلحاهتم عبارات تقرص عنه أفه

غریهم، ويف اصطالحاهتم البقاء والفناء، واملراد من الفناء حمو العبد صفاته، وهوّيته التعينّية بكثرة 

الرياضات واالصطالم من الوارد احلق، والبقاء هو جتّّل الربوبّية عىل العبد بعد السلوك واملقامات 

سمع شيئًا من مقاالهتم ومل يفهم فيبقى العبد برّبه، وهذه أحوال ال يّطلع عليها إاّل أرباهبا، ومن 

إرادهتم من تلك الكلامت محل كالمهم عىل االحّتاد واحللول، عصمنا اهلل عن الوقيعة يف أوليائه، فقد 

 (1)«.فقد آذنته باحلرب اً من عادى يل وليّ »ورد يف احلديث الصحيح القديس: 

ألة دقيقة ال تصل حوم فهمها ه تعاىل نفس الوجود، فهذه مسنّ أ م يقولونأهّن ا ما نقل عنهم وأمّ 

الوجود احلقيقي هلل  ويريدون به أنّ ،  اهللم يقولون: ال موجود إاّل ومجلتها أهّن ، أذهان مثل هذا الرجل

غریه فوجوده من اهلل  ما كان موجوداً  ه من ذاته ال من غریه، فهو املوجود يف احلقيقة، وكّل تعاىل، ألنّ 

نسبة الوجود والعدم إليه  کكن فإنّ  وكّل ، ه کكنمعدوم، ألنّ  ذاته ال موجود وال وهو يف حدّ ، تعاىل

 هو من ظالل الوجود احلقيقي، عىل السواء، فوجوده من اهلل تعاىل، فهو موجود بوجود ظّّل 

فمن نسبهم مع فهمه هذه العقيدة ، فاملوجود حقيقة هو اهلل تعاىل، وهذا عني التوحيد وكامل التفريد

 ، انتهى.«بجهة إسالمه مسلامً ر ه كفّ ألنّ إىل الكفر، فهو الكافر، 

  

                                                             

، احلديث. «د بارزين بالعداوةمن أهان يل ولّيًا فق»عن أيب أمامة: أّن اهلل تعاىل يقول:  021-023ص 1( يف كنز العامل ج1)

قال اهلل تعاىل: من آذى يل »، احلديث. وعن عايشة: «قال اهلل تعاىل: من أخاف يل ولّيًا فقد بارزين باملحاربة»وأيضًا عن أنس: 

ابن عباس: وعن «. يقول اهلل تعاىل: من أهان يل ولّيًا فقد بارزين باملحاربة»، احلديث. وعن أنس: «ولّيًا، فقد استحّل حماربتي

 ، احلديث. )شهاب الدين(«يقول اهلل تبارك وتعاىل: من عادى يل ولّيًا فقد ناصبني باملحاربة»
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 أقول:

فإن أراد حمقِّقي الصوفية كأيب يزيد البسطامي.. »قد رّدد الناصب املردود بقوله: 

قي الصوفية، وظاهرت أّن تشنيع املصنّف  «إلخ راد غری حمقِّ ومل يذكر عديله، وهو أن ير

خمصوص هبم، وهم الذين يعتقدهم املصنّف من صوفية اجلمهور دون أيب يزيد 

قنا ذلك يف كتاب جمالس  واجلنيد وأشباههم، فإهّنم من الشيعة اخلالصة كام حقق

يف كتابه املسّمى بجامع  (0)عّل العبيديل اآلمّل قال سيّد املتأهلني حيدر بن  (1)املؤمنني.

 األُسار ومنبع األنوار:

ن شاهد احلق يف مظاهره، وشـاهد نفسـه معهـا بأنـه مـن مجلتهـا حكـم باحتـاده م»

باحلق مـع بقـاء االثنينيـة والغریيـة، وصـار احتاديـا ملعونـا نجسـا، وهـو مـذهب 

ــوفية احل ــن الص ــنهم اهلل، لك ــوفية لع ــض الص ــارى وبع ــون للنص ــا يقول ــة م ق

ــا وجــود  ــون: نحــن إذا نفين ــإهنم يقول ــذلك، ف ــالوا ك ــا ق ــالوا م باالحتــاد: وإن ق

الغــری مطلقــا لســنا إال قــائلني بوجــود واحــد، فكيــف نقــول باالحتــاد واحللــول 

                                                             

 ( يف املجلس السادس منه. )املصطفوي(1)

 ( هنا تعليقتان:0)

  ه ، ل122هو السّيد حيدر بن عّل اآلمّل العبيديل، الفقيه املحّدث العارف الشيعي املحّقق، املتوّّف يف حدود سنة

، حسنت جّدًا، وكتاب جامع األُسار، وغریمها، والعبيديل كتب، منها كتاب الكشكول فيام جرى عىل آل الرسول 

 الدين(. . )شهابنسبة إىل عبيد اهلل األعرج ابن احلسني األصغر ابن اإلمام سّيد الساجدين 

  أقول: ترجم له مؤّلفنا القايض الشهيد يف املجلس السادس من جمالس املؤمنني مبالغًا يف إطراءه والثناء عليه، وقدحه

العامل اجلليل النبيل موالنا السّيد دلدار عّل اهلندي أعىل اهلل درجاته، وذلك يف كتابه الشهاب الثاقب الذي صنّفه يف رّد 

جامع األُسار ومنبع األنوار، »بقوله:  151يف كشف احلجب واألستار ص حسني  الصوفّية، كام نقله السّيد إعجاز

حليدر بن عّل العبيدي احلسيني، الصويف كام رّصح به آية اهلل يف العاملني أعىل اهلل ذكره يف أعىل علينّي يف الشهاب الثاقب، 

 )املصطفوي(«. نا الذين يررجع إليهم ويرعتمد عليهموقال أّنه اختار القول بوحدة الوجود، وأنا منه بريء، وهو ليس من علامئ
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 .نتهىا «وأهنام مبنيان عىل االثنينية والكثرة وغری ذلك

 فواحللول كام ذكره املصنّ اد فة القائلني باالحّت هنا مجاعة من املتصوّ هاوباجلملة 

 ًيف املواقف ورشحه، حيث قال: ، وقد وقع الترصيح بذلك أيضا 

املخالف يف هـذين األصـلني يعنـي عـدم االحتـاد وعـدم احللـول طوائـف ثـالث، »

األوىل النصــارى وضــبط مــذهبهم إىل أن قــال، الثالثــة بعــض املتصــوفة وكالمهــم 

ــا ذكر ــول واالحتــاد، و الضــبط م ــني احلل ــل خمــبط ب ــول النصــارى، والك ــاه يف ق ن

باطــل، ورأيــت مــن الصــوفية الوجوديــة مــن ينكــره ويقــول: ال حلــول وال احتــاد، 

إذ كــل ذلــك يشــعر بالغریيــة ونحــن ال نقــول هبــا: بــل نقــول لــيس يف الــدار غــریه 

ديار: وهـذا العـذر أشـد قبحـا وبطالنـا مـن ذلـك اجلـرم، إذ يلـزم تلـك املخالطـة 

 .نتهى، ا«ا عاقل وال کيز له أدنى متييزالتي ال جيرتء عىل القول هب

العه عىل مصطلحات ه ليس منشأ ما ذكره املصنف عدم اطّ أنّ  وقد ظهر هبذا أيضاً  

الوجود  ني أنّ لغریه من املتأهلّ  ق يف مصنفاته موافقاً ة، كيف وقد حقّ ة احلقّ الصوفيّ 

قولنا زيد موجود  ن:ام هي انتساهبا إليه، فيقولوحقيقة اهلل تعاىل ووجودات املمكنات إنّ 

 س.بمنزلة قولنا ماء مشمّ 

قي احلكامء ة وغریهم من حمقّ  الطبيعي موجود عند الصوفيّ الكّّل  نّ أ ا ما قيلوأمّ 

نات  عني الواجب عندهم، واملمكنات املشاهدة تعيّ مني، والوجود املطلق الكّّل واملتكلّ 

أحدمها ، من وجهني يف نظر العقل فمستبعدت  الوجودرفال استبعاد يف القول بوحدة ، له

نات واالعتبارات حلقيقة واحدة حصول املوجودات الكثریة بسبب عروض التعيّ 

موجودة، وثانيهام انتفاء احلقائق املختلفة املوجودة يف نفس األمر، ووجود الكّل 

 .لتأمّ ]فـ[ـ ،ل دون الثاينام يفيد يف دفع االستبعاد األوّ م إنّ لِّ الطبيعي لو سر 

نسبة الوجود والعدم إىل  ا ما ذكره الناصب يف حتقيق وحدة الوجود من أنّ وأمّ 
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، وال يلزم من ذلك ما مني أيضاً ون من املتكلّ ا يقوله الظاهريّ املمكن عىل السواء، فهو کّ 

  لزم أن يكون كّل عه الناصب عليه من أن ال يكون للممكن وجود حقيقي، وإاّل فرّ 

ة ، فيلزم أن ال تكون الناريّ اليشءصف حقيقة بذلك تّ من غریه غری م أمر استفاد شيئاً 

الستواء تلك  حقيقة ة الصاعدة إىل كرة النار ناراً ة الشهابيّ انيّ احلاصلة يف األجزاء الدّخ 

 .رفتدبّ  ،ة وعدمهااألجزاء إىل وجود الناريّ 
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[16] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 املبحث السادس يف أّنه تعاىل ال حيّل يف غريه.»

کكن، من املعلوم القطعي أّن احلال مفتقر إىل املحل، والرضورة قضت بأّن كّل مفتقٍر إىل الغری 

. لفت ً يف غریه لزم إمكانه فال يكون واجبًا، هذا خر  فلو كان اهلل تعاىل حاالق

زوا عليه احللول يف أبدان العارفني، تعاىل اهلل عن  وخالفت الصوفيقة من اجلمهور يف ذلك، وجوق

ًا كبریًا.  ذلك علوق

كون بمشاهدهم يف رهّبم وجتويزهم عليه ، كيف اعتقادهم (1)فانظر إىل هؤالء املشايخ الذين يتربق

وقد عاب اهلل تعاىل عىل اجلاهلية  (2)تارًة احللول وأخرى االحتاد، وعبادهتم الرقص والتصفيق والغناء،

                                                             

( هكذا يف الطبعة املرعشّية ويف املطبوع من النهج، ولكن يف نسخة خطّية من النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشيقة: 1)

 بمشاهدهتم. )املصطفوي(

والرفاعّية والبدوّية واملولوّية والشاذلّية واجلاللّية، ( وشيوع هذه املناكری حمسوست ملن شاهد حلقات الصوفّية القادرّية 0)

وإن شئت االطالع عىل ذلك من قريب، فراجع كتاب بديع الزمان اخلراساين يف ترمجة املولوي صاحب املثنوي فرتى فيه 

هذه األبيات، الصور الفوترغرافّية املّتخذة من جمالس الصوفّية يف قونية وغریها، ورأيت عّدة نوادي هلم ترنشد فيها 

 ، وهي هذه:101وقائلها الشيخ أبو احلسن عّل الشاذيل قطب السلسلة الشاذلّية املتوّّف سنة 

 مــــن ذاق طعــــم رشاب القــــوم يدريــــه

ض أرواحــــًا وجــــاد هبــــا  ولــــو تعــــوق

ــــدد ــــىل ع ــــقى ع ــــو يرس  وذو الصــــبابة ل
 

 ومــــــن دراهر غــــــدًا بــــــالروح يرشــــــيه

ــــــاويه ــــــنٍي ال يس ــــــة ع ــــــلِّ طرف  يف ك

 أســـًا لـــيس يرويـــهاألنفـــاس والكـــون ك
 

 إىل آخرها.

وعندي أّن مصيبة الصوفيقة عىل اإلسالم من أعظم املصائب، هتّدمت هبا أركانه وانثلمت بنيانه، وظهر يل بعد الفحص 

األكيد والتجّول يف مضامری كلامهتم والوقوف عىل خبايا مطالبهم والعثور عىل خمبذياهتم بعد االجتامع برؤساء فرقهم أّن 

فتلّقاه مجعت من العاّمة كاحلسن البرصي والشبّل ومعروف وطاوس والزهري الداء ُسى إىل الدين من رهبة النصارى، 

وجنيد ونحوهم، ثّم ُسى منهم إىل الشيعة حّتى رقى شأهنم وعلت راياهتم بحيث ما أبقوا حجرًا عىل حجر من أساس 

ة العقليقة، والتزموا بوحدة لوا نصوص الكتاب والسنقة وخالفوا األحكام الفطريق الوجود بل املوجود، وأخذ  الدين، أوق
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ونه بالذكر  قتها رؤسائهم، والتزامهم بام يسمُّ الوجهة يف العبادة، واملداومة عىل األوراد املشحونة بالكفر واألباطيل التي لفق

ل من القو ًا عنه بالسفر من احلقِّ إىل اخللق تارة، والتنزُّ س اخلفي القلبي شارعًا من يمني القلب خامتًا بيساره معربِّ

ًا عنه بالسفر من اخللق إىل احلق والعروج من القوس النزويل إىل السعودي  الصعودي إىل النزويل أخرى، وبالعكس معربِّ

هاهتم إىل الفقه أيضًا يف مبحث النيقة وغریه، ورأيت بعض مرشدهيم يتلو  ات، فأُسوا ترق أخرى، فيا هلل من هذه الطامق

كي ويعتني به كاالعتناء بآيات الكتاب الكريم! فترعسًا لقوم تركوا القرآن الرشيف أشعار املغريب العارف من ديوانه ويب

، واشتغلوا بأمثال ما أومئنا إليها، وكلامت موالينا وساداتنا األئّمة  وأدعية الصحيفة الكاملة زبور آل حمّمد 

عي الفضل منهم جيعل بضاعة ترويج مسلكه أمثال ما يرعزى لنا مع اهلل حاالت : »إليهم  ورأيت بعض من كان يدق

، وما درى املسكني يف العلم والتتبُّع والتثبُّت والضبط أّن كتاب مصباح الرشيعة وما يشبهه من «فيها هو نحن ونحن هو

فة يف األعصار السالفة وأبقتها لنا تراثًا. قتها أيادي املتصوِّ  الكتب املرودعة فيها أمثال هذه املناكری کقا لفق

الكالم أّنه آل أمر الصوفيقة إىل حدٍّ رصفوا املحّصلني عن العلم بقوهلم أّن العلم حجاب وأّن بنظرة من القطب وخالصة 

الكامل يصری الشقيُّ سعيدًا بل وليقًا، وبنفحة يف وجه املسرتشد واملريد أو تفلٍة يف فمه تطيعهر األفاعي والعقارب الضارية 

نواميس نشأة الكون والفساد، وأنق الوالية مقام ال ينافيها ارتكاب الكبائر بل الكفر وتنحلُّ حتت أمره قوانني الطبيعة و

م وال واجب بعد الوصول والشهود.  والزندقة معلقلني بأنقه ال حمرق

ف وبناء اخلانقاهات كان يف القرن الرابع حيث أنق بعض املرشدين من أهل ذلك القرن لـامق رأوا تفنُّن  ثمق إنق شيوع التصوُّ

املتكّلمني يف العقائد، فاقتبسوا من فلسفة فيثاغورس وتابعيه يف اإلهلّيات قواعد وانتزعوا من الهوتيات أهل الكتاب 

والوثنيني مجاًل وألبسوها لباسًا إسالميًا فجعلوها علاًم خمصوصًا مّيزوه باسم علم التصّوف أو احلقيقة أو الباطن أو الفقر 

شهود، وأّلفوا وصنّفوا يف ذلك كتبًا ورسائل، وكان األمر كذلك إىل أن حّل القرن اخلامس وما أو الفناء أو الكشف وال

ال مقامًا شاخمًا كمقام  يليه من القرون، فقام بعض الدهاة يف التصّوف فرأوا جماالً ]و[رحبًا وسيعًا ألن حيوزوا بني اجلهق

ة بل األلوهيقة باسم الوالية والغوثّية والقطبيّ  ة بدعوى الترّصف يف امللكوت بالقّوة القدسّية فكيف بالناسوت، النبوق

فوا الكتب  زخرف التأويالت والكشف اخليايل واألحالم واألوهام، فألق فوّسعوا فلسفة التصّوف بمقاالت مبنّية عىل مر

ت، واإلنسان املتظافرة الكثریة ككتاب التعّرف، والداللة، والفصوص، ورشوحه، والنفحات، والرشحات، واملكاشفا

الكامل، والعوارف، واملعارف، والتأويالت، ونحوها من الزبر واألسفار املحشّوة بحكايات مكذوبة وقضايا ال مفهوم 

هلا البّتة حّتى وال يف خمّيلة قائليها كام أّن قارئيها أو سامعيها ال يتصّورون هلا معنى مطلقًا، وإن كان بعضهم يتظاهر بحالة 

للقوم اصطالحات ال تردرك إاّل بالذوق الذي ال يعرفه إاّل من رشب من رشاهبم وسكر من دهنم الفهم، ويقول بأّن 

وراحهم فلاّم راج متاعهم وذاع ذكرهم وراق سوقهم تشّعبوا فرقًا وشعوبًا وأغفلوا العوام والسفلة باحلديث املوضوع 

لتمييزها عن غریها عالئم وکّيزات بعد اشرتاك  ، وجعل كّل فرقة منهم«الطرق إىل اهلل بعدد أنفاس اخلالئق»املفرتى: 
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َكاًء َوَتْصِدَيةً الكفار يف ذلك، فقال اهلل تعاىل عز من قائل:  رْم ِعنَد اْلبَيِْت إاِلق مر ، وأي َوَما َكاَن َصاَلهتر

ل َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصارر َوَلكِْن  الكفار؟ل من يتربك بمن يتعبد اهلل بام عاب به غفُّ أبلّ من ت (1)تغفُّ َفإهِنق

ور در تِي يِف الصُّ لروبر الق  .َتْعَمى اْلقر

وا ، وقد صلق (2)ة يف حرضة موالنا احلسني صلوات اهلل عليهولقد شاهدت مجاعة من الصوفيق 

وا بعد ساعة العشاء سوى ذلك ، ثم صلق مل يصلِّ  املغرب سوى شخص واحد منهم كان جالساً 

الشخص، فسألت بعضهم عن ترك صالة ذلك الشخص، فقال: وما حاجة هذا إىل الصالة وقد 

ال، فقال: الصالة حاجب بني العبد  :؟ فقلتأجيوز أن جيعل بينه وبني اهلل تعاىل حجاباً  وصل؟

واعتذارهم  ،م، وعبادهتم ما سبقاهلل تعاىل كام تقدق ا العاقل إىل هؤالء وعقائدهم يف فانظر أهيُّ  والرب!

 (5)، انتهى.«(4)الهق فهؤالء هم أجهل اجل، م عندهم األبدالمر، ومع ذلك فإهنق  (3)يف ترك الصالة بام

 قال الناصب خفضه اهلل:

احللول هو احلصول عىل  يف غریه، وذلك ألنّ  ه تعاىل ال جيوز أن حيّل مذهب األشاعرة أنّ : أقول»

 احتاج فيه، وإاّل  بذاته مل حيّل  لو استغنى عن املحّل  ه ينفي الوجوب الذايت، وأيضاً ة، وأنّ سبيل التبعيّ 

 .إليه لذاته، ولزم حينئذ قدم املحل فيلزم حماالن معاً 

                                                                                                                                               

 اجلميع يف فتل الشوارب وأخذ الوجهة والتجّمع يف حلقات األذكار، عاملهم اهلل وجزاهم بام فعلوا يف اإلسالم.

وأعتذر من إخواين الناظرين عن إطالة الكالم حيث أهّنا نفثة مصدور وتنّفس صعداء و شقشقة هدرت، وغصص وآالم 

درت، عصمنا اهلل وإياكم من تسويالت نسجة العرفان وحيكة الفلسفة والتصوف وجعلنا وإياكم کن أناخ وأحزان ب

 ومل يعرف سواهم، آمني آمني. )شهاب الدين( املطّية بأبواب أهل بيت رسول اهلل 

 ( يف املطبوع من النهج: غافل. )املصطفوي(1)

 (( يف املطبوع من النهج: عليه السالم. )املصطفوي0)

 ليست موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« بام»( الباء يف 4)

وإن أرشری ملوافقة إحدى النسخ اخلطيقة ملا يف « اجلهالء»( هكذا يف املطبوع من النهج، واملرثبت يف الطبعة املرعشيقة: 3)

 النهج. )املصطفوي(

 .52-51( هنج احلق ص5)
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ه إن أراد أنّ  فقد ذكرنا يف الفصل السابق، زوا عليه احللولة جوق اجلمهور من الصوفيّ  ما ذكر أنّ  اوأمّ 

، اعتقاداهتم مشهورة، ومن أراد االطالع عىل حقائق عقائدهم فإنق ، قنية مشاخينا املحقِّ هبذه الصوفيّ 

 (1)كالعقائد املنسوبة إىل سهل بن عبد اهلل التسرتي، االعتقاداتطالع الكتب التي وضعوها لبيان فلير 

وكاعتقادات الشيخ حارث  (2)بالشيخ الكبری، د بن احلفيف املشهوروكاعتقادات الشيخ أيب عبد اهلل حممّ 

وكالعقائد للشيخ ضياء الدين  (5)،والرسالة للقشریي (4)ف للكالباذي،وكالتعرُّ  (3)،بن األسد املحاسبي

 (7)وكعوارف املعارف للشيخ شهاب الدين أيب حفص عمر السهروردي، (6)،أيب النجيب السهروردي

                                                             

 014يونس التسرتي، من أكابر الصوفّية ورؤساء بعض سالسلهم، تويّف سنة  ( هو أبو حمّمد، سهل بن عبد اهلل بن1)

كى يف نوادهيم وترذكر يف كتبهم، ولسهل تآليف  014وقيل  يف بلدة ]الـ[ـبرصة، وله كلامت وأوراد لدى القوم حتر

 وتصانيف، منها كتاب تفسری القرآن عىل مذاق الصوفّية والعرفاء. )شهاب الدين(

سني أو أبو عبد اهلل حمّمد بن حفيف بن اسفكشاد الشریازي، العارف الشهری الذي يرذكر اسمه يف سالسل ( هو أبو احل0)

 . )املصطفوي(411الصوفّية، تويّف بشریاز يف الليلة الثالثة من رمضان سنة 

اجلنيد وغریه، ( هو احلارث بن أسد، أبو عبد اهلل املحاسبي البغدادي، الصويف الشهری، املبغض للشيعة، روى عنه 4)

ف والرّد عىل املعتزلة. )شهاب الدين( 034مات سنة   كام يف خالصة اخلزرجي، وللمحاسبي تصانيف كثریة يف التصوُّ

ث احلافظ الصويف، املتوّّف سنة 3) ، له تآليف 421( هو أبو نرص أمحد بن حممد بن احلسني البخاري الكالباذي، املحدِّ

ف، ثّم كثریة يف الرجال واحلديث  ف يف علم التصوُّ ف، فمن آثاره رجال البخاري، ورجال مسلم، وكتاب التعرُّ والتصوُّ

 إّن الكالباذي نسبةر إىل كالباذ، وهي حمّلة من بخارى. )املصطفوي(

، من أكابر 395( هو الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشریي النيشابوري، املتوّّف سنة 5)

ة، وله ردود ومقاالت الصوفيق  ب يف األشعريق ة وأعاظمهم، الدائر السائر اسمه يف ألسنة القوم وكتبهم، وكان شديد التعصُّ

يف الرّد عىل املعتزلة، ومن كتبه الرسالة القشریّية املعروفة يف التصّوف، وكتاب تفسری القرآن، وكتاب الداللة واإلشارة يف 

ف. )املصطفوي(  التصوُّ

يقي العارف الصويف املشهور، املتوّّف ( هو الشي9) خ أبو النجيب ضياء الدين عبد القادر بن عبد اهلل السهروردي الصدِّ

ة من الصوفيقة، له تآليف وآثار، منها كتاب آداب املريدين، وقربه ببلدة 594سنة  ، وإليه تنتهي السلسلة السهرورديق

 بغداد. )شهاب الدين(

د الفريش السهروردي البغدادي املتوّّف سنة ( هو الشيخ شهاب الدين أبو 1)  904حفص عمر بن عبد اهلل بن حممق

ف عن عّمه  ة من مقابر بغداد، وكان من كبار الصوفيقة ورؤساء سالسلهم، أخذ التصوُّ ببغداد، وقربه بمقربة الورديق
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 اد.ة، وما بالغوا فيه من نفي احللول واالحّت السنّلتظهر عليه عقائدهم املطابقة للكتاب و

فافتضح، فإذا مل يكن  يفضحعبادهتم الرقص والتصفيق، فواهلل إنه أراد أن  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

ة من أهل العبادات مع جهدهم يف العبادة وتعمری األوقات بوظائف الطاعات وترك املشايخ الصوفيق 

نفسه من أهل الطاعات بالنسبة إليهم؟  فمن هو قادر عىل أن يعدّ  ات واألعراض عن املشتهيات،اللذّ 

عىل أهل احلق، ويبالّ يف إنكار العلامء  ف الكتاب، و يردُّ ايت الذي يصنّ هذا الرجل الطامق ، نعم

فله أن ال يستحسن  ويفيض عليه مدراراً  لرىض السلطان حممد خدابنده ليعطيه إدراراً  واألولياء طلباً 

أبا  قل أنّ خ املعرضني عن الدنيا الزاهدين عن الشهوات القاطعني بادية الرياضات، كام نر عبادة املشاي

ات، من اللذق  يشءلنفسه حيث دعته إىل  يزيد البسطامي ريض اهلل عنه ترك رشب املاء سنة تأديباً 

 أبصارهم.ت ألسنتهم وعميت شاهت وجوه املنكرين، وكلق 

وأسباب نزول  بالتفسریفام أجهله ، ةة بالتصديق أهل اجلاهليّ  ا ما ذكر أن اهلل تعاىل عاب عىلوأمّ 

طائفة من جهلة قريش كانوا يؤذون رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم باملكاء  كر أنق وقد ذر ، القرآن

اهلل ورسوله اللهو يف  وقد أحلق اآلية، ة عند البيت ليوسوسوا عليه صلواته، فأنزل اهلل هذه والتصديق 

والسامع الذي يعتاده الصوفية مرشوط ، ام العيدمنه اخلتان والعرس واألمالك وأيّ  مواضع كثریة،

 فيهم.وهلم فيها آداب وأحوال ال يعرفها اجلاهل فيقع  (1)ها من الرشع،برشائط كلّ 

ام املوسم ة الفسقة الذين يزورون مشهد موالنا احلسني أيّ ما نقل من قول واحد من القلندريق  ثمّ 

إىل الناس من  قني املشهورين، فيا للعجب انسّل عىل كبائر املشايخ املحقّ  للردّ  مستنداً  والزيارة، جعله

والرسالة القشریية املعارف ه مل ينظر إىل كتاب عوارف نّ أايت كل حدب من حال هذا الرجل الطامق 

                                                                                                                                               

ف، منها عوارف املعارف،  ومنها أعالم اهلدى وعقيدة أهل نجيب الدين وعن غریه، وتآليفه كثریة وأكثرها يف التصوُّ

 التقى، وغریمها. )املصطفوي(

( تبقًا ثمق تبقًا هلذا الرجل، هل املزامری والدفوف والدواري ذوات احللق ورقص املردان احلسان الوجوه ورضب 1)

عىل كلٍّ السكاكني ومضّ الزجاج وفتل الشوارب وحلق اللحى ورشب البنج واألفيون ونحوها من املناكری املنطبقة 

مات التي ردع عنها الرشع الرشيف موافقة له؟! أفٍّ لقوٍم كان عاملهم مثل هذا الرجل  منها عناوين عديدة من املحرق

 الناصبي الصويف املعاند. )شهاب الدين(
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مجيع  أحد من الفقهاء من أهل ليعرف اهتامم القوم بمحافظة الصلوات ودقائق اآلداب الذي ال يشقُّ 

املذاهب غبارهم يف رعاية دقائق اآلداب واخلشوع واالهتامم بحفظها وحمافظتها ليعتقد يف كامالهتم، 

ب واخلروج عن يف جرحهم وإنكارهم، وهذا غاية التعصُّ  وجيعل قول قلندر فاسق فسيق سنداً 

 ، انتهى.«نعوذ باهلل من عقائده الفاسدة الكاسدة، سالماإلقواعد 

 أقول:

ف فة القائلني باحللول، وكالم املصنّ هنا مجاعة من املتصوّ ه ل ذلك أنّ يبق انّ قد بيق 

 )شعر(:قوهلم  عليه من أشعارهم أيضاً  فيهم، ويدّل 

ـــا ـــوى أن ـــن أه ـــوى وم ـــن أه ـــا م  أن

 نحـــــنر روحـــــان حللنـــــا بـــــدناً 
 

ري الكالم يف متأّخ  فإنّ ، وهكذا الكالم يف إنكاره لكون عبادهتم الرقص والتصفيق

، ومن حيذو حذوهم (0)ةة احلقّ ال يف قدماء الصوفيّ  (1)،وأمثاهلم ةالنقشبنديّ فة من املتصوّ 

رين عن الغناء والتصفيق ونحومها، ولو ذكر بعض املتأّخ  حاهلم وأقواهلم خالٍ  فإنّ 

ة من أرباب أو حممول عىل التقيّ  فكذبمن ذلك  يشءعىل عدم إباحة  منهم ما يدّل 

 ونحوه.الغناء  ين يبالغون يف حّل ة الذفة من أهل السنّ احلديث واملتصوّ 

إذا مل يكن املشايخ الصوفيَّة من أهل العبادات مع جهدهم يف » ها ما ذكره من أنّ وأمّ 

                                                             

ة سلسلة من سالسل الصوفيقة، رئيسهم العارف خواجة حممد النقشبند، هباء الدين البخاري، املتو1) ّّف سنة ( النقشبنديق

، وله كتاب دليل العاشقني، َكثرر مريدوه وتابعوه، وهم إىل اآلن كذلك، وكان من مشاهریهم يف هذه 122وقيل  121

األواخر العارف الشهری الشيخ داود النقشبندي، وكان منهم الشيخ عبد السالم السنندجي األصل النقشبندي، من 

 مشاخينا يف رواية صحاحهم. )شهاب الدين(

ف مع احلق؟! أهل جيتمع القول بوحدة الوجود والوجهة والبدع يف العبادات واألوراد ( يا 0) ليت شعري، كيف جيتمع التصوُّ

 مع احلق؟! وأرجو من الناظر املنصف أن يقيض باحلق و يسلك مهيع العدل ويأخذ برشع اإلنصاف. )شهاب الدين(
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الطاعة  ففيه أنّ  «العبادة وتعمري األوقات بوظائف الطاعات وترك اللّذات.. إلخ

الطاعات وترك عرف بمجرد اجلهد يف العبادات وإقامة والعبادة املقبولة ال تر  اخلالصة

 ات والشهوات حلّب من الناس قد يرتك الدنيا للدنيا، فيرتك اللذّ  كثریاً  ات، فإنّ اللذّ 

الرياسة والشيخوخة، وخدعة الناس بالتلبيس والوسواس، كام أشار إليه العارف 

 (:شعر)ة بقوله يف قصيدته التائيّ  (1)عامر البرصي

 تصّوٍف  (0)منهم أخو الطامات حليفر  و
 

 تلبيســًا بصــمت وخلــوة (4)يــنمس
 

 يقــول لقــد نلنــا بكشــف ُسائــراً 
 

 بحاالتنــــا القــــال فيهــــا بلفظــــة
 

ــــة ــــًا بخرق ــــّداعون زرق  أراذل خ
 

 ســـــجادة مرقوعـــــة بســـــبحة و
 

 

 :ةبالفارسيّ  (3)وقال ركن الدين الصائن

 اگرچــه طاعــت ايــن شــيخكان ســالوس اســت
 

 كه جوش و ولوله در جان انس و جـان انـداخت
 

ــه كــه  ــه كعب ــی ب ــل طاعــت شــانول  گــر جربئي
 

ـــداخت ـــامن ان ـــر آس ـــد ب ـــق توان ـــه منجني  ب
 

 

  

                                                             

 ديب النحوي الشاعر. )شهاب الدين(( لعلق املراد به عامر بن عبد اهلل البرصي املاجن األ1)

 ( يف إحدى النسخ اخلطيقة: جلف. )املصطفوي(0)

 ( أي يلبِّس. )شهاب الدين(4)

( ترجم له املریزا رضا قّل خان النوري املتخّلص هبدايت يف كتابه املوسوم برياض العارفني، وذكر له هذين البيتني، 3)

لقايض الشهيد مؤّلف هذا الكتاب، حيث أّنه ترجم هناك يف املجلس وقد أحال التفصيل إىل كتاب جمالس املؤمنني ل

 السادس للشاعر املرشار إليه. )املصطفوي(
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 (1)وقال العارف الشریازي:

 نقــد صــوفی نــه مهــه صــافی و بــی غــش باشــد

 ای بســا خرقــه كــه مســتوجب آتــش باشــد
 

ــان ــه مي ــد ب ــه آي ــی جترب ــر حم ــود گ ــوش ب  خ

 ای بســا خرقــه كــه مســتوجب آتــش باشــد
 

ويرتك  الطاعاته يكثر من أحد أنّ د رؤية  ينبغي االغرتار بمجرّ ، الوباجلملة

ألمر اهلل، وقواه  ن جعل هواه تبعاً ه کّ ، وأنّ مرائيات بل ينبغي العلم بكونه غری اللذّ 

مبذولة يف رضاه، كام أشار إليه موالنا عّل بن احلسني يف مجلة ما روى عنه موالنا 

 :قال عّل بن احلسني: قال، الرضا 

وّتاضــع  ،ومتــاوت يف منطقــه، (3)هديــهو (2)إذا رأيــتم الرجــل قــد حســن ســمته»

ــه ــداً ، يف حركات ــدنيا وركــوب نق ال يغــرّ  فروي ــاول ال ــر مــن يعجــزه تن ــام أكث كم، ف

ـفنصـب الـدين ، تـه ومهانتـه وجـبن قلبـهاحلرام منها لضـعف نيّ  هلـا، فهـو ال  اً فخق

ــل ــزال حيي ــ (4)ي ــإن متّك ــاهره، ف ــاس بظ ــهالن ــن حــرام اقتحم دمتوه وجــوإذا  ،ن م

شــهوات اخللــق خمتلفــة، فــام  كم، فــإنّ نق ال يغــرّ  فرويــداً ، احلــرامعــن املــال  يعــّف 

                                                             

( هو اخلواجة احلافظ شمس الدين حمّمد الشریازي، الشاعر الشيعي الشهری الذي يعّد من مفاخر بالد العجم الّتصاف 1)

 121والسالسة والرّقة وعلو كعب املضامني وشموخ املعاين، تويّف سنة شعره بكل ما يعد مّن حمسنات الشعر من اجلزالة 

، وديوان شعره مشهور، ولألفاضل رشوح عليه، منها رشح املتأّله السبزواري صاحب 123وقيل سنة  120وقيل سنة 

 )شهاب الدين( .املنظومة

 )املصطفوي(«. شيمته»ولكّن املثبت يف متن الطبعة هو: ( هكذا جاء يف إحدى النسخ اخلطيّة املعتمد عليها يف الطبعة املرعشيّة، 0)

«. هديته»( هكذا جاء يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية، ولكّن املثبت يف متن الطبعة هو: 4)

 )املصطفوي(

 )املصطفوي(«. خيتل»( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: 3)
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أكثر من ينبو عن املال احلـرام وإن كثـر، وحيمـل نفسـه عـىل شـوهاء قبيحـة فيـأيت 

ى تنظـروا كم حّتـنق ال يغـرّ  فرويـداً ، عـن ذلـك ، فـإذا وجـدمتوه يعـفُّ ماً حمرق  (1)منها

ال يرجـع إىل عقـل متـني،  عقلـه، فـام أكثـر مـن تـرك ذلـك أمجـع، ثـمّ  (2)ما يعقده

 ،ا يصــلحه بعقلــه، فــإذا وجــدتم عقلــه متينــاً فيكــون مــا يفســده بجهلــه أكثــر کـّـ

ى تنظـروا أمـع هـواه يكـون عـىل عقلـه أو يكـون مـع عقلـه كم حتّ نق ال يغرّ  فرويداً 

يف النــاس مــن  تــه للرياســات الباطلــة وزهــده فيهــا، فــإنّ وكيــف حمبّ  هــواه،عــىل 

لـذة الرياسـة الباطلـة أفضـل  الـدنيا للـدنيا ويـرى أنّ يـرتك ، خّس الدنيا واآلخرة

ى للرياسـة حّتـ لـة، فيـرتك ذلـك أمجـع طلبـاً ة األموال والنعم املباحـة املحلّ من لذّ 

 ْثِم َفَحْسـبرهر َجَهـنقمر َوَلبِـْئَس املَِْهـادر ةر بِـاإْلِ ـِق اهللقَ َأَخَذْتـهر اْلِعـزق ، فهـو إَِذا ِقيـَل َلـهر اتق

ــوده ــات اخلســارةأوّ  خيــبط عشــواء، يق ــه بعــد ويمــدّ ، ل باطــل إىل أبعــد غاي ه رب

ال ، اهلل م مـا أحـّل م اهلل وحيـرّ مـا أحـرّ  طلبه ملا ال يقدر عليـه يف طغيانـه، فهـو حيـّل 

يبايل ما فات من دينه إذا سـلمت لـه رياسـته التـي قـد بغـى مـن أجلهـا، فأولئـك 

 الرجــل كــّل  نّ ، ولكــمهينــاً  هلــم عــذاباً وأعــدق الــذين غضــب اهلل علــيهم ولعــنهم 

 رضـاألمـر اهلل وقـواه مبذولـة يف  تبعـاً  الرجل هـو الـذي جعـل هـواهر  مَ عْ الرجل نِ 

 ويعلــم أنّ ، يف الباطــل األبــد مــن العــزّ  أقــرب إىل عــزّ  مــع احلــّق  يــرى الــذّل ، اهلل

 ال تبيــد وال تنفــد، وأنّ  (3)نعــم دار يــه إىل دوامائهــا يؤدّ قليــل مــا حيتملــه مــن رّض 

ال انقطـاع لـه وال  يـه إىل عـذاٍب هـواه يؤدّ  (4)ائهـا مـن تبـعما يلحقه مـن ُّس  كثریاً 

ــذلك ــزول، ف ــل (5)ي ــنِ  الرج ــ مَ َع ــ، لالرج ــه فتمّس ــنّ فب ــدوا، وإىل كوا وبس ته فاقت

                                                             

 )املصطفوي(«. هبا»النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: ( يف إحدى 1)

 )املصطفوي(«. عقده»( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: 0)

 )املصطفوي(«. نعم دار»حمّل « النعم يف دار»( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: 4)

 )املصطفوي(«. من تبع هواه»حمّل « إن اّتبع هواه»عليها يف الطبعة املرعشّية: ( يف إحدى النسخ املعتمد 3)

 )املصطفوي(«. فذلكم»( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: 5)
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 (1).نتهىا ،«له دعوة، وال ّتيب له طلبة ردُّ تر  ه اللوا، فإنّ كم به فتوّس ربّ 

طائفة من  أنّ  كروأسباب النزول وقد ذُ جهل بالتفسري، »املصنف  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

عىل جتاهله أو  فهو يدّل  «لخإ ..جهلة قريش كانوا يؤذون رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

كر يف شأن نزول هذه اآلية، بل عىل جهله بمعنى ما نقله هو من عه لسائر ما ذر جهله وعدم تتبّ 

هو  حوه عند ذكر شأن نزول هذه اآليةون ورّج مه املفّّس ما قدّ  فألنّ ، لا األوّ أمّ  النزولرشأن 

راة وهم يشبكون بني أصابعهم م كانوا يطوفون بالبيت عر أهّن  (0)وي عن ابن عمرما رر 

 (4)عبادة هلم، وهلذا وضعوها ة عىل هذا نوعر فاملكاء والتصديّ ، قونرون فيها ويصفّ يصفّ 

ا قاله جماهد فهو کّ ، النزولا ما نقله الناصب يف شأن عىل معتقدهم، وأمّ  موضع الصالة بناءً 

ف يف معنى الصالة إىل التكلّ  تاج يف تصحيحه يف اعتقادهم أيضاً حير  ومقاتل وهو مرجوحت 

ة صالة هلم، كقولك زرت قال: جعل اهلل تعاىل املكاء والتصديّ املذكورة يف صدر اآلية بأن ير 

، ومع ذلك اً بعد جدّ األمری فجعل جفائي صلتي، أي أقام اجلفاء مقام الصلة، وهو جماز مست

صالهتم الواقعة  (3)كون]تـ[ـا روي عن ابن عمر جلواز أن مل ف موافقاً ال ينايف ما ذكره املصنّ 

صالهتم كذلك، كام ال  (5)كون]تـ[ـ، وال استبعاد يف أن أيضاً  شة للنبي هبذه الصفة مشوّ 

ويأكلون  واملاءاستبعاد يف أن يكون صومهم كصوم مرشكي اهلند، حيث يرشبون اللبن 

                                                             

وي ذلك يف االحتجاج للطربيس رمحه اهلل ج1) ونقل عنهام العاّلمة  1ص وتفسری العسكري  1ص 1( أقول: رر

، وقد أثبتنا هنا املتن املوجود يف الطبعة املرعشّية مع 113ص 11، ج13ص 0ر األنوار يف موضعني جاملجليس يف بحا

 اإلشارة إىل االختالف الوارد يف النسخ املعتمد عليها يف هذه الطبعة. )املصطفوي(

 . )املصطفوي(131ص 2( انظر تفسری الطربي ج0)

ضعتا»شّية: ( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرع4)  )املصطفوي(«. ور

 ، ولعّله خطأ من النّساخ. )املصطفوي(«يكون»( املثبت يف الطبعة املرعشّية: 3)

 ( كسابقه. )املصطفوي(5)
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 فيه. ام صومهم، وال يعتقدوهنا خمالً الفواكه ونحوها يف أيّ 

هو كذب ، ف«لخ.. إاللهو يف مواضع كثرية اهلل تعاىل قد أحّل » ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

تعاىل، بل القرآن والسنة الصحيحة  (1)عليه حكمته وافرتاء عىل اهلل تعاىل ورسوله كام يدّل 

ام هي واألحاديث التي فهموا منها إباحة اللهو ونحوه إنّ خالفه، عىل  ة من النّص کلوء

قد وضعوها عىل وفق هواهم كام ، موضوعات علامء زمان بني أمية لعنهم اهلل تعاىل

من تلك األحاديث  ف شطراً خر، وسيذكر املصنّ األوضعوا غری ذلك عىل وفق مقاصدهم 

ى سمّ  النبي  بأنّ  فيه ترصيح عليها، ومن مجلة تلك األحاديث ما ة ويردُّ يف مسألة النبوّ 

ه ل إعراض عمر عن سامعه بأنّ ه علّ سامعه، و بأنّ  عني الغناء الذي كان يسمعه وآثر باطالً 

ونحوه من اللهو  ءالفتوى بحل الغنا رجل ال يؤثر سامع الباطل، ويرشدك إىل أنّ 

 اً فيهم صدور إنكار ذلك عن املعتزلة أيضه معمول متصوّ وأنّ ة بأهل السنّ  خمصوصت 

ِبُّوَنهر اف يف تفسری قوله تعاىل: لإلمامية حيث قال صاحب الكّش  (0)موافقاً  ْم َوحير ِبُّهر  :حير

ــتهم للرشــع» ــه وأمق ــم وأهل ــداهم للعل ــاس وأع ــل الن ــده أجه ــا يعتق ــا م  (3)وأّم

ــفهاء  ــة والس ــن اجلهل ــاهلم م ــد أمث ــت طــريقتهم عن ــة، وإن كان وأســوءهم طريق

، ومـا يـدينون بـه (6)فمـن التصـوّ  (5)املفتعلـة املتفّعلـة، وهـم الفرقـة (4)واحداً  شيئاً 

                                                             

 ( لعّل الصواب: حكمه، واهلل أعلم. )املصطفوي(1)

 ( لعّل الصواب: موافقًة، واهلل أعلم. )املصطفوي(0)

 للرّش! وهو اشتباه واضح وسهو ظاهر. )املصطفوي(( يف املطبوع من الكّشاف: وأمقتهم 4)

 ( كلمة واحدًا ساقطة من املطبوع من الكّشاف. )املصطفوي(3)

( وردت الكلمتان املفتعلة واملتفّعلة يف املطبوع من الكّشاف، ولكن نسخ إحقاق احلق انفردت كّل واحدة بإثبات 5)

 كلمة من هاتني االثنتني. )املصطفوي(

 من الكّشاف وكذا يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: الصوف. )املصطفوي(( يف املطبوع 9)
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ــي عــىل كراســيهم  ــة والعشــق والتغنّ ــن املحب  – ويف مراقصــهم – خّرهبــا اهلل –م

بأبيــات الغــزل املقولــة يف املــردان الــذين يســّموهنم شــهداء،  – عّطلهــا اهلل

 وصعقاهتم التي أين عنهـا صـعقة موسـى عنـد دّك الطـور؟ فتعـاىل اهلل عنـه علـّواً 

 .لفتأمّ ، نتهىا (1)،«كبریاً 

ف املصنّ  ففيه أنّ  «نقل قول واحٍد من القلندرّية.. إلخ»املصنف  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

  هم ة سواء ساّم م من أهل السنّ بحال من نقل منهم إباحة ترك الصالة وأهّن  أعرفر

ون أنفسهم هؤالء يسمّ  فة، وقد سمعت أنّ ة أو متصوّ ة أو صوفيّ الناصب قلندريّ 

املعرفة، فسقط  م وصلوا إىل اهلل تعاىل وعرفوه حّق ة، ومرادهم من ذلك أهّن بالواصليّ 

 رين، فقال:السائيف رشح منازل  (0)م احلنبّلعنهم التكليف، وقد رصح بذلك ابن قيّ 

ــه» ــك ال تنجي ــب ومهال ــاء معاط ــىل درب الفن ــالك ع ــرض للس ــا إال  (3)ويع منه

منهـا أّنـه إذا اقـتحم عقبـة الفنـاء، ظـن  (4)بصریة العلـم، وإاّل فبسـبيل مـن هلـك،

ويقــول قــائلهم، مــن شــهد  (5)أّن صــاحبها قــد ســقط عنــه األمــر والنهــي، )...(

 َيْأتَِيــَك  َواْعبرـْد َربقـَك َحتقـى  : احلقيقـة سـقط عنـه األمـر، وحيتّجـون بقولـه تعـاىل

 وال ، ويفّّسـون اليقـني بشـهود احلكـم الكـوين، وهـي احلقيقـة عنـدهم،اْلَيِقنير 

                                                             

 .029( تفسری الزخمرشي ص1)

هـ، وكان  151هـ وتويّف سنة  921( هو أبو عبد اهلل حمّمد بن أيب بكر احلنبّل املشهور بابن قّيم اجلوزّية، ولد سنة 0)

ه مؤّلفات كثریة، منها زاد املعاد يف هدي خری العباد، والصواعق املرسلة عىل اجلهمّية تلميذ ابن تيمّية واملرّوج ملسلكه، ول

 واملعّطلة ، وهداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، وغری ذلك. )املصطفوي(

 ( يف مدارج السالكني املطبوع: ينجيه. )املصطفوي(4)

 بعة املرعشّية، وأثبتناها من املصدر، واألرجح أّن املؤّلف ساقطة من الط« وإاّل فبسبيل من هلك»( هذه العبارة: 3)

 اخترص عبارة ابن القّيم، كام يأيت يف احلاشية التالية. )املصطفوي(

اجع القارئ إىل املصدر  ( لعّل املؤّلف 5) أراد االختصار فحذف يف هذا املوضع مقدارًا من كالم ابن القّيم، فلریر

 بتاممها. )املصطفوي( للوقوف عىل عبارة ابن القّيم
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هـذا زندقـة ونفـاق، وكـذب  (1)ريب أّن العاّمة خری من هـؤالء وأصـحُّ إيامنـًا فـإنّ 

 (0)۔نتهى، ا«منهم عىل أنفسهم ونبّيهم وإهلهم

م أهّن  م يزورون مشهد احلسني هّن أ فم من قول املصنّ الناصب توهّ  ولعّل  

وهو مشاهدة الناس ، زيارهتم هذه كانت للهو ومل يعلم أنّ  (4)ة،شيعة ليسوا بسنّ 

ر عىل الستحباهبا من قرّ  معتقداً  املجتمعني يف أيام املوسم، وكيف يزور احلسني 

 .لعن املستحبات؟ فتأمّ  نفسه إسقاط الواجبات عنه فضالً 

من  فة من أصحابه أنّ ة إنكار الناصب لزندقة املتصوّ الذي يقلع مادّ  إنّ ، ثم أقول

وقد  (3)رشيعة والطريقة اليافعي اليمني الشافعي،أكابر أصحابه الذين يقتدون هبم يف ال

يف كتابه املوسوم  ف إليهم يف هذا الكتاب و مجاعة يف غریه، حيث ردّ بام نسبه املصنّ  أقرّ 

  :(5)بروض الصاحلني

                                                             

« هذا زندقة»ساقطة من الطبعة املرعشّية، وكلمة « وال ريب أّن العاّمة خری من هؤالء وأصحُّ إيامنًا فإنّ »( هذه العبارة: 1)

 مسبوقة فيها بواو. )املصطفوي(

 .523-321( مدارج السالكني ص0)

عمل الشيعة سّيام العوام منهم عىل اجلمع بينهام لقيام األدّلة  ( وکقا يؤّيد كوهنم من السنّة تفريقهم بني العشائني، مع أنّ 4)

 القاطعة عىل ذلك. )شهاب الدين(

( هو الشيخ عبد اهلل بن أسعد بن عّل بن سليم عفيف الدين الشافعي اليامين اليافعي، العارف املؤّرخ املحدث الشهری، 3)

بمّكة، وله تآليف، منها تارخيه املعروف  111وقيل سنة  191وقيل سنة  191وقيل سنة  192وقيل سنة  155تويّف سنة 

املسّمى بمرآة اجلنان، وكتاب روض الرياحني يف حكايات الصاحلني، وخالصة املفاخر يف مناقب الشيخ عبد القادر 

تنتهي اجليالين، ونرش املحاسن الغالية يف فضل مشايخ الصوفّية، والدرُّ النظيم يف خواصِّ القرآن العظيم، وغریها، و

فه إىل الشيخ عبد القادر اجليالين احلنبّل الصويف الشهری املدفون ببغداد بعّدة وسائط، وأخذ الشاه نعمة اهلل  سلسلة تصوُّ

العارف الذي إليه تنتهي أكثر طرق الصوفّية يف بالد إيران كاجلنابذّية، والشمسّية، والطاوسّية، والصفائّية، وغریها. ثّم 

 ع قبيلة باليمن، وزعم بعض املعارصين أّن يافع اسم مكان باليمن وهو اشتباه. )شهاب الدين(اليافعي نسبة إىل ياف

( ال خيفى أّن اليافعي سّمى كتابه بروض الرياحني يف حكايات الصاحلني، ال رياض الصاحلني، فالحظ واخلطب 5)
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عىل ما أنكـره الغـزايل يف اإلحيـاء مـن بلـوغ العبـد بينـه وبـني اهلل تعـاىل إىل حالـة 

لــه رشب اخلمــر ولــبس احلريــر وتــرك الصــالة  (1)حــلق أســقطت عنــه الصــالة وأر 

 (0).إنتهى ،نظر ه جيب قتله وإن كان يف خلوده يف النارونحوها، وحكم بأنّ 

 :فقال يف ذلك الكتاب 

، وعلـم العبـد ذلــك اهلل أذن لـبعض عبـاده أن يلــبس ثـوب حريـر مــثالً  ولـو أنّ »

 «للرشع كاً فلبسه مل يكن متهتّ  اإلذن يقيناً 

 قال: مّ ث 

قلـت: مـن حيـث حصـل للخرضـ  مـن أيـن حيصـل لـه علـم اليقـني؟ :فإن قيل»

  عـىل القـول الصـحيح عنـد أهـل العلـم،  نبـيحني قتل الغالم وهـو ويل ال

ــ كــام أنّ  حــه ه اآلن حــي، وهبــذا قطــع األوليــاء ورّج الصــحيح عنــد اجلمهــور أّن

 ۔نتهى، ا«ثنيالفقهاء واألصوليون وأكثر املحدّ 

وإقدام ، رةاملطهّ  الرشيعةهذا كام قيل نسخ لبعض أحكام  ا ال خيفى، فإنّ وفساده کّ 

هذه األحكام  نّ أم قالوا عىل ما مل يقدم عليه غریه، ومتابعة للزنادقة اخلالصة، فإهّن 

ا أهل اخلصوص فال حيتاجون إىل تلك أمّ  ،كم هبا عىل األغبياءة إنام حير الرشعيّ 

كم عليهم بام يغلب عليهم من راد منهم ما يقع يف قلوهبم وحير ام ير النصوص، بل إنّ 

وهذه  "إنتهى  "استفت قلبك وإن أفتاك املفتون : خواطرهم، وقد جاء فيام ينقلون

اهلل أجرى سنته  لم من الرشائع، فإنّ ه إنكار ما عر قتل قائله، ألنّ زندقة وكفر رصيح ير 

                                                                                                                                               

 )شهاب الدين( .سهل

 ن النّساخ، واهلل أعلم. )املصطفوي(( املثبت يف الطبعة املرعشّية: أرحّلت، ولعّله سهوت م1)

من زعم أّن له مع اهلل تعاىل حاالً أرسقط عنه نحو الصالة أو حتريم رشب اخلمر وجب »( ونّص عبارة الغزايل هكذا: 0)

 )املصطفوي(«. قتله، وإن كان يف احلكم بخلوده يف النار نظر
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خلقه، وهم  بواسطة رسله السفراء بينه وبني علم إاّل أحكامه ال تر  بأنّ  (1)وأنفذ حكمته

فقد حصل العلم القطعي واليقني ، املظهرون أحكامه، وباجلملة، غون عنه رسالتهاملبلّ 

ه ال طريق ملعرفة أحكام اهلل تعاىل التي هي راجعة إىل بأنّ  نا الرضوري من دين نبيّ 

هناك طريق  نّ أ  من جهة الرسل من رصيح العقل والوحي، فمن قالأمره وهنيه إاّل 

نا إن هذا قول بإثبات أنبياء بعد نبيّ  ثمّ ، يه وأمره غری الرسل فهو كافرعرف به هنآخر ير 

  ّمن قال الذي جعله خاتم أنبيائه ورسله فال نبي بعده وال رسول، وبيان ذلك أن 

ة التي أشار إليها ة النبوّ ام وقع فيه حكم اهلل فقد أثبت لنفسه خاّص ه يأخذ عن قلبه وإنّ نّ أ

امللك  نكر أنّ ا ال نر ص أنّ ، وامللخّ «روح القدس نفث يف روعي إنّ »بقوله:  النبي 

وَسى : اهلل يلهم العبد بدليل فات يف القلب، وأنّ والشيطان هلام ترّص  َوَأْوَحْينَا إىَِل أرمِّ مر

 :عليه قوله تعاىل كام دّل  ونحوهإىل النحل  وحىام ير بل ربّ ، ة، وليست بنبيّ َأْن َأْرِضِعيهِ 

 َُّك إىَِل النقْحلِ َوَأْوَحى  َرب، ام ننكر وحي األحكام باألمر والنهي وإنّ ، ونحوه، اآلية

 واهلل أعلم.، ام بعد ختم النبوةسيّ 

                                                             

 . )املصطفوي(( يف إحدى النسخ املرعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: حكمه1)
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[17] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 وفيه مطالب. (1)املبحث السابع يف أّنه تعاىل متكلم،»

 األّول يف حقيقة الكالم.

الكالم عند العقالء عبارة عن املؤلقف من احلروف املسموعة، وأثبت األشاعرة كالمًا آخر 

وإلرادة إجياد هذه  (2)واألصوات، ولتصّور هذه احلروف واألصوات،نفسانيًا مغايرًا هلذه احلروف 

احلروف واألصوات، وهذه احلروف واألصوات داّلة عليه، وهذا غری معقول، فإّن كل عاقل إّنام 

يفهم من الكالم ما قلنا، فأّما ما ذهبوا إليه فإّنه غری معقول هلم ولغریهم البّتة، فكيف جيوز إثباته هلل 

 هذا إاّل جهل عظيم؟ ألّن الرضورة قاضيةت بسبق التصّور عىل التصديق.تعاىل وهل 

وإذ قد متّهدت هذه املقدمة، فنقول: ال شّك يف أّنه تعاىل متكّلم عىل معنى أّنه أوجد حروفًا 

وأصواتًا مسموعة قائمة باألجسام اجلامدّية، كام كّلم اهلل تعاىل موسى من الشجرة، فأوجد فيها 

 ت.احلروف واألصوا

خالفوا عقوهلم، وعقول كاّفة البرش، فأثبتوا له تعاىل كالمًا ال يفهمونه هم وال  (3)واألشاعرة

غریهم، وإثبات مثل هذا اليشء واملكابرة عليه، مع أّنه غری متصّور البّتة، فضاًل عن أن يكون مدلوالً 

، وال من ادعى عليه، معلوم البطالن، ومع ذلك فإّنه صادر عنّا أو فينا عندهم، وال نعقل ه نحنر

 انتهى. (3)،«ثبوته

                                                             

( أطبقت الكتب الساموّية وكلمة أرباب امللل عىل أّنه تعاىل متكّلم، واالختالف يف حقيقة كالمه وكيفيته من احلدوث 1)

والقدم وعينيته للذات وعدمها وأّنه من مقولة األلفاظ أو املعاين القائمة بذاته، وسيأيت ما هو احلقُّ احلقيق بالقبول. 

 )شهاب الدين(

 ساقطت من املطبوع من النهج. )املصطفوي(« ولتصّور هذه احلروف واألصوات»قوله: ( 0)

 ( يف املطبوع من النهج: األشعرّية. )املصطفوي(4)

 .92-52( هنج احلق ص3)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

عليه، فإّنه تواتر أهّنم  أقول: مذهب األشاعرة أّنه تعاىل متكّلم، والدليل عليه إمجاع األنبياء »

كانوا يثبتون له الكالم، ويقولون أّنه تعاىل أمر بكذا وهنى عن كذا وأخرب بكذا، وكلُّ ذلك من أقسام 

 عى.الكالم، فثبت املدّ 

ثّم إّن الكالم عندهم لفظ مشرتك، تارة يطلقونه عىل املؤلقف من احلروف املسموعة وتارة 

س الذي يعرّب عنه باأللفاظ، ويقولون: هو الكالم حقيقة، وهو قديم يطلقونه عىل املعنى القائم بالنف

قائم بذاته تعاىل، وال بّد من إثبات هذا الكالم، فإّن العرف ال يفهمون من الكالم إاّل املؤّلف من 

 واألصوات.احلروف 

اجع الشخص إىل نفسه إّنه إذا أراد التكّلم بالكالم، فهل يفهم من ذات  (1)ه أّنه يزّورفنقول أّوالً: لریر

ويرّتب معاين فيعزم عىل التكلم هبا؟ كام أّن من أراد الدخول عىل السلطان أو العامل، فإّنه يرّتب يف نفسه 

 النفساين.معاين وأشياء، يقول يف نفسه: سأتكّلم هبذا، فاملنصف جيد من نفسه هذا البّتة، فهذا هو الكالم 

لتي نتكّلم هبا هلا مدلوالت قائمة بالنفس، فنقول: هذه ثّم نقول عىل طريقة الدليل: إّن األلفاظ ا

املدلوالت هي الكالم النفساين، فإن قال اخلصم: تلك املدلوالت هي عبارة عن العلم بتلك املعاين، 

قلنا: هي غری العلم، ألّن من مجلة الكالم اخلرب، وقد خيرب الرجل عاّم ال يعلمه بل يعلم خالفه أو 

اليشء غری العلم به، فإن قال: هو اإلرادة، قلنا: هو غری اإلرادة، ألّن من مجلة يشّك فيه، فاخلرب عن 

خترب لعبده، أهو يطيعه أو ال؟ فإّن مقصوده جمّرد  الكالم األمر، وقد يأمر الرجل بام ال يريده كالـمر

يريد أن ال االختبار دون اإلتيان باملأمور به، وكاملعتذر من رضب عبده بعصيانه، فإّنه قد يأمره، وهو 

ض عليه بأّن املوجود يف هاتني الصورتني صيغة  يفعل املأمور به ليظهر عذره عند من يلومه، واعرتر

األمر ال حقيقته، إذ ال طلب فيهام أصاًل كام ال إرادة قطعًا، وأقول: ال نسّلم عدم الطلب فيهام، ألّن 

خاطب وهو الطلب جد مدلوله عند الـمر جد فقد ور ، ثّم إّن يف الصورتني ال بّد من لفظ األمر إذا ور

حتّقق الطلب من األمر، ألّن اعتذاره واختباره موقوفان عىل أمرين، الطلب منه مع عدم الفعل من 

                                                             

 ( زّور اليشء أي حّسنه وقّومه. )شهاب الدين(1)
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 .املأمور، وكالمها ال بّد من أن يكونا حمّقَقنْي ليحصل االعتذار واالختبار

يس الذي يغاير العبارات يف أي املعنى النف –ولو قالت املعتزلة إّنه »قال صاحب املواقف ههنا: 

هو إرادة فعل يصری سببًا العتقاد املخاطب علم املتكّلم بام أخرب به، أو يصری سببًا  اخلرب واألمر

به مل يكن بعيدًا، ألّن إرادة الفعل كذلك موجودة يف اخلرب  (1)أمر العتقاده إرادته، أي إرادة املتكلم ملا

رب بام واألمر، ومغايرة ملا يدّل عليها من األ مور املتغرّیة واملختلفة، وليس يّتجه عليه أّن الرجل قد خير

لإلرادة كام  (2)مغايرال يعلم، أو يأمر بام ال يريد، وحينئٍذ ال يثبت معنى نفيس يدلُّ عليه بالعباراتر 

 املواقف.هذا كالم صاحب  (3)،«تّدعيه األشاعرة

 بار وهو يدّل اإلخ ، بل يصدر عنهأصالً  يشءخيرب وال خيطر له إرادة  وأقول: من أخرب بام ال يعلمه، قد

وإن ، ا يف األمرمن األشياء، وأمّ ليشء  باراإلخعىل مدلول، هو الكالم النفيس من غری إرادة يف ذلك 

يلزم  يشءت ه ليس عني الطلب الذي هو مدلول األمر، بل أنّ  هذه اإلرادة موجودة، ولكن ظاهرت  ـ]ـت[كان

 املطلوب.وهو ، تلك اإلرادة مغايرة للمعنى النفيس الذي هو الطلب يف هذا األمر، ذنفإلب، ذلك الط

ر ذن هو متصوّ فإهو الكالم النفساين، : فنقول، هنا صفة هي غری اإلرادة والعلمه  ثبت أنّ ولـاّم 

 .و مبطلفه راً عى بطالنه وعدم كونه متصوّ فمن ادّ ، ظاهر ملن راجع وجدانه غاية الظهور، عند العقل

كالم اهلل تعاىل هو أصوات وحروف خيلقها اهلل تعاىل يف غریه كاللوح  ا من ذهب إىل أنّ وأمّ 

املتكلم من قامت  عاقل يعلم أنّ  كّل  ه عليه أنّ وهو حادث، فيتجّ  املحفوظ أو جربئيل أو النبي 

وهذا ظاهر ، ه ذائقنّ أ قالخالق الذوق ال ير  م، كام أنّ ه متكلّ نّ أ قالال ير  وخالق الكالم، مبه صفة املتكلّ 

ة عىل نعم، األصوات واحلروف دالّ . عن أهل التحقيق البطالن عند من يعرف اللغة والرصف فضالً 

الكالم يف احلقيقة هو ذلك املعنى النفيس كام  ، ولكنّ ويطلق عليها الكالم أيضاً ، كالم اهلل تعاىل

 ، انتهى.«أثبتناه

                                                             

 )املصطفوي(«. مّر »( هكذا يف الطبعة املرعشّية، ويف رشح املواقف: 1)

 )املصطفوي(«. مغايرة»هكذا يف الطبعة املرعشّية، ويف رشح املواقف: ( 0)

 .25ص 1( رشح املواقف ج4)
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 أقول:

 فيه نظر.

فألّن إثبات االشرتاك ال جيدهيم نفعًا، ألّن الكالم جيب أن يكون مركّبًا، أّوالً،  أّما

سواًء كان لفظيًا أو نفسيًا، أّما اللفظي فظاهر، وأّما النفيس، فألّن اللفظي لـاّم كان 

موضوعًا بإزاء املعنى املطابق ملا يف النفس، فلو مل يكن النفيس مرّكبًا مل يكن املعنوي 

له، وأيضًا الرتتيب داخل يف مفهوم الكالم، وال يوجد الكالم بدونه، كام مطابقًا 

 :اعرتف به الفاضل التفتازاين يف رشح العقائد حيث قال

ب الكــالم النفيســ غــری مرّتــ مــن أنّ  – أي مــا ذكــره صــاحب املواقــف –وهــذا »

املنطوقـة ف مـن احلـروف بـالنفس غـری مؤّلـ قـائامً  ل لفظـاً ملـن يتعّقـ دت األجزاء جيّ 

ــة لــة املرشــوطة وجــود بعضــها بعــدم الــبعض، وال مــن األشــكال املرتّ أو املخيّ  ب

ل مــن قيــام الكــالم بــنفس الالفــظ ة عليــه، ونحــن ال نتعّقــ)خ ل املرتتبــة( الداّلــ

ــا إاّل  ــت إليه ــث إذا التف ــه، بحي ــة مرتســمة يف خيال ــون صــور احلــروف خمزون  ك

ــمرتّ  لــة أو نقوشــاً مــن ألفــاظ خميّ  فــاً مؤلّ  كــان كالمــاً  ــة، وإذا تلّف ــاً ب  ظ كــان كالم

 ۔نتهىا ،«مسموعاً 

م يف نفسه عند إرادة التكلم، جيوز أن يكون عبارة عن ره املتكلّ وعىل هذا فام يزوّ 

يف  رُت زوّ »ثوا به من قول عمر: األلفاظ املخيلة املرتبة يف النفس، فال جيدهيم ما تشبّ 

هذا عىل  ، فام ال يدّل وبناءً  داراً  رتر قال: زوّ بمعنى قدرته وفرضته، كام ير (1)«نفيس كالماً 

                                                             

يرقال: رحم اهلل امرءًا زّور نفسه عىل نفسه، أي اهّتمها عليها، يرقال: أنا أزّورك عىل »( قال جار اهلل الزخمرشي يف الفائق: 1)

نتهى، وذكر معاين أرخر للتزوير من اجلمع، والعرض، والتسوية، ، ا«نفسك، وحقيقته: نسبتها إىل الزور كفسقه وجهله

وزوال العوج، والتعفية إىل غری ذلك، وأنت ترى ّأن بعض املذكورات تناسب ما نحن فيه، وقد تقّدم يف معنى التزوير ما 

 هو أنسب، فراجع. )شهاب الدين(
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ذلك عىل كون حقيقة الكالم يف  كون حقيقة الدار والبناء يف النفس، كذلك ال يدّل 

 ره.تصوّ إىل  النفس، وكذا كون الكالم يف الفؤاد يكون إشارةً 

 ،«بل يعلم خالفه يعلمه ال قد خيرب الرجل عّّم »ه ما ذكره من أنّ  فألنّ  ،ا ثانياً وأمّ 

 :حيث قال (1)غری العلم به، ففيه ما ذكره الشارح اجلديد للتجريد اليشءفاخلرب عن 

ــلٍ » ــدّ  أن يقــول: إنّ  ولقائ ــذي ي ــى النفيســ ال ــاملعن ــتكلّ عون أّن ــنفس امل ــائم ب م ه ق

 ال يعلمـه، هـو إدراك مـدلول اخلـرب، أعنـي خبـار عـاّم اإلومغاير للعلم يف صـورة 

للعلــم،  ، فــال يكــون مغــايراً كــان أو مشــكوكاً  اً يقينّيــ ،حصــوله يف الــذهن مطلقــاً 

عــىل مغايرتــه للعلــم اليقينــي، ال للعلــم املطلــق، إذ  ام يــدّل هــذا إّنــ نّ أواحلاصــل 

ــل تصــدّ  ــل عاق ــارى ك ــه بالرضــورة،  لإلخب ــا أخربت ــه صــورة م حتصــل يف ذهن

 .«فال يفيد، قياس الغائب عىل الشاهد (2)ما ذكره وأيضاً 

مردود باالعرتاض  يف بيان مغايرة املعنى النفيس لإلرادةما ذكره  فألنّ  ،ا ثالثاً وأمّ 

أقول: ال نسّلم عدم الطلب »: ا ما ذكره يف دفع ذلك االعرتاض بقولهوأمّ ، الذي نقله

 بأنّ  مدخولت  «فيهّم، ألّن لفظ األمر إذا ُوجد فقد ُوجد مدلوله عند الـُمخاطب.. إلخ

بظاهره يف جماري  من اآلمر ما يدّل  فان عىل أن يصدرام يتوقّ االعتذار واالختبار إنّ 

ق الطلب يف نفس األمر، إذ ال وقوف لغری اهلل تعاىل االستعامل عىل الطلب، ال عىل حتقّ 

                                                             

والشارح اجلديد هو عالء الدين القوشچي العاّمي، ، ( أي جتريد االعتقاد للشيخ املحّقق نصری الدين الطويس 1)

م من  توهق ربِّ عن رشحه باجلديد مقابلًة لرشح شمس الدين اإلصفهاين العاّمي الذي يرقال له الرشح القديم، وال ير وإّنام عر

مة املوسوم بكشف تعبریهم عنه بالقديم أّنه أقدم رشوح التجريد، بل سبق ذلك رشح العاّلمة احلّّل أحّله اهلل دار الكرا

املراد يف رشح جتريد االعتقاد، وهو أّول من رشح التجريد، حّتى قيل أّنه لوال رشح العاّلمة لبقيت عبارات التجريد 

 مغلقة ال تدركها األفهام. )املصطفوي(

 صطفوي(يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية. )امل« هذا»( أرضيفت يف هذا املوضع كلمة 0)
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 .بام يف الصدور، فيحصل االعتذار واالختبار من غری قصد الطلب كام ال خيفى

قوية عن صاحب املواقف يف ت ما ذكره يف جواب ما نقله ثانياً  فألنّ  ،ا رابعاً وأمّ 

وأقول: من أخرب بّم ال يعلمه، قد خيرب وال خيطر له إرادة يشء »املعتزلة من قوله: 

 قيل من جاب بمثل ما أجبنا عنه عاّم فير ، ملِّ هذا غری واقع، ولو سر  فيه أنّ ف «أصاًل.. إلخ

يف األمر، وإن كانت » ا ما ذكره من أنّ وأمّ ، اعلم، ف«قد خيرب الرجل عّّم ال يعلمه»ه أنّ 

اإلرادة موجودة، ولكن ظاهٌر أّنه ليس عني الطلب الذي هو مدلول األمر، بل  (1)هذه

يشٌء يلزم ذلك الطلب، فإذن، تلك اإلرادة مغايرة للمعنى النفيس الذي هو الطلب يف 

الطلب عني  الطلب غری اإلرادة، فإنّ  م أنّ ا ال نسلّ ، ففيه أنّ «هذا األمر، وهو املطلوب

الكالم النفيس عند األشاعرة قديم، فلو  فنقول: إنّ ، ملِّ ولو سر  (0)اإلرادة عند املعتزلة،

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: وإن كان هذا. )املصطفوي(1)

 :( وفيه إشارة إىل ضعف دعوى العينّية إذ نحن نجد تفرقة رضورّية بني مدلول قولنا0)

، وهو ظاهر، أو إىل ضعف نسبة هذه الدعوى إىل املعتزلة كام يدّل عليه كالم الفاضل «أريد الفعل»، وبني قولنا: «افعل»

فيه « والطلب غری اإلرادة خالفًا للمعتزلة.. إلخ»لبدخيش احلنفي يف رشح منهاج األصول عند قول مصنّفه: عبد احلي ا

إّن النزاع يف الطلب مطلقًا أعّم من أن يكون بالنسبة إىل اهلل تعاىل أو »بحث أّما أّوالً، فألّن املفهوم من كالمه حيث قال: 

فعل والكف واالقبال وغریها من الكالم النفيس، واملعتزلة أنكروا ثبوته هلل العبد وهو فاسد، إذ الطلب بأقسامه كطلب ال

تعاىل ال أهنم جعلوها عني اإلرادة، فإن أريد أهنم سموا اإلرادة طلبا فهو کا مل ينقل عنهم، كيف؟ وعند البرصي منهم أّن 

ه وال مكره وال مغلوب فيام فعل، وعند إرادته تعاىل العلم باملصلحة، وعند النجار أهنا معنى سلبي وهو أنه ليس بسا

النظام والكعبي أن إرادة فعل نفسه علمه بوقوعه، وإرادة فعل غریه األمر به، واألمر عندهم الكالم اللفظي، وال خفاء 

يف أنه ال حيسن اطالق الطلب عىل شئ من هذه املعاين إال األمر اللفظي جمازا، ويؤكد ذلك ما يف رشحه املخترص من أّن 

طلب ملا كن نوعا من الكالم النفيس الذي أنكروه ومل يمكنهم أن حيدوا األمر به، وتارة حدوه باعتبار اللفظ فقيل هو ال

قول القائل ملن دونه: افعل، وتارة باقرتان صفة اإلرادة، فقيل هو صيغة افعل بإرادة وجود اللفظ وداللته عىل املعنى 

فقيل: األمر إرادة الفعل، وهذا رصيح يف أهنم مل جيعلوا اإلرادة طلبا وال واالمتثال، وتارة جعلوه نفس صفة اإلرادة 

بالعكس، اللهم إال أن يقال: إهنم جعلوا األمر اللفظي الذي يطلق عليه الطلب جمازا غری إرادة املأمور به، أو يقال: إن 
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 وإاّل  ،كان عبارة عن الطلب كام ذكره الناصب يلزم قدم من يطلب منه الفعل أيضاً 

تفصيل  سيجيءالطلب بدون وجود من يطلب منه سفه بالرضورة، و  إذيلزم السفه، 

 .الكالم فيه عن قريب إن شاء اهلل تعاىل

كّل عاقل يعلم أّن املتكلم من قامت به صفة » ما ذكره من أنّ  فألنّ  ،ا خامساً وأمّ 

 قاله قد هرب فيه الناصب عاّم  «املتكّلم، وخالق الكالم ال ُيقال أّنه متكّلم.. إلخ

ه يلزم من أنّ  ةملا أورد عليهم اإلماميّ ، م من قام به الكالماملتكلّ  من أنّ  أصحابه قاطبةً 

م عىل البرش، إذ الكالم قائم بالصوت الذي هو ملتكلّ إطالق ا ن ال يصّح ذلك أمن 

بمعنى  م املهروب إليهالذي هو املتكلّ  املبدأ نّ أ ه عليهيتوّج  عرض ال بالبرش، وحينئذٍ 

نحن ال  إجياد الكالم قائم بذاته تعاىل حقيقة، فال حيتاج إىل املعنى النفيس األزيل، وأيضاً 

أن  للكالم، بل نقول: ال بدّ  موجداً  ءالشسم أن يكون ذلك نشرتط يف صدق املتكلّ 

ر وغریها، وهي اغ والتاّم اد والصبّ مالبسة كام يف احلدّ  اليشءيكون بني الكالم وذلك 

هنا إذ الكالم خملوق له تعاىل، وباجلملة ال يلزم أن يكون إطالق األلفاظ عىل هقة حمقّ 

قد يطلق عىل ما كان نفس الضوء فال يصدق عليه بمعنى ما  امليضءوتریة واحدة، فإن 

قام به التمر، فال من للتمر ال عىل  ر يطلق عىل من كان بائعاً قام به الضوء، وكذا التاّم 

ك كام ذكره الناصب اخلايل عن ذوق التحقيق، وال باملتحرّ  بالذائقجه علينا النقض يتّ 

 ا إذا سمعنا قائالً ارح اجلديد للتجريد من أنّ كام أورده شارح العقائد، وال ما أورده الش

ه املوجد هلذا الكالم، بل وإن علمنا أن م وإن مل نعلم أنّ يه املتكلّ ، نسمّ «أنا قائم»يقول: 

وقد اعرتف هبذا فخر الدين ، نتهىا ،وجده هو اهلل تعاىل كام هو رأي األشاعرةمر 

                                                                                                                                               

 )املؤّلف(، انتهى. «بعضهم أثبت له إرادة حادثة ال يف حمل، فيجوز أن يكونوا سّموه طلباً 
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من القسم األول من الكتاب الرازي يف املسألة الثالثة واألربعني من الباب األول 

 األول من فواتح تفسریه الكبری حيث قال:

 الكــالم عبــارة عــن فعــل خمصــوص، جعلــه احلــّي  والتحقيــق يف هــذا البــاب أنّ »

ــادات واإلرادات،  ــن االعتق ــمریه م ــا يف ض ــریه م ــرف غ ــل أن يع ــادر ألج الق

كونـه  دهبـذه احلـروف جمـرّ  امً املـراد مـن كـون اإلنسـان مـتكلّ  وعند هذا يظهـر أنّ 

 ۔نتهى، ا«هلا هلذا الغرض املخصوص فاعالً 

به يف املباحث  عتدق ما ذكره الناصب وشارح العقائد بحث لفظي ال ير  عىل أنّ  

 باملعنى اللغوي املشهور، وهو أنّ  امً ة، وإذا قام الدليل عىل امتناع كونه تعاىل متكلّ العقليّ 

من  الدليل عىل املعنى القائم بالذات، فال بدّ  م بمعنى من قام به الكالم ومل يتمّ املتكلّ 

املشهور، وهذا كام قيل يف محل املوجود عليه تعاىل عىل  (1)ث باملعنى اللغوي غریالتشبّ 

الوجود عني حقيقته غری قائم به، إذ عىل هذا ال  قاعدة احلكامء ومن وافقهم من أنّ 

لغة من قام به الوجود، وهو ه تعاىل موجود، إذ معنى املوجود نّ أقال لغة أن ير  يصّح 

ون ام يفّّس أهل اللغة ربّ  يف أنّ  والّّس ، لتأمّ ، ]فـ[ـيقتيض املغايرة، وذلك باطل عندهم

عىل النظر  نَ بْ اللغة مل تر  صيغة الفاعل بمن قام به الفعل، ما قاله بعض املحققني من أنّ 

لم ويقولون الدقيق، بل هم ينظرون إىل ظاهر احلال فيحكمون بقيام الكالم باملتك

ر يف نيت اللغة عىل النظر الدقيق لتعذّ وكيف ال؟ ولو بر  ،مم به حال التكلّ صاف املتكلّ باتّ 

املضارع حقيقة يف  فقوا عىل أنّ م اتّ ، مع أهّن ه يلزم أن يكون جمازاً فإنّ احلال، أكثر أفعال 

مونه عون يف معنى احلال، ويعمّ ، بل يتوّس «خيرب»و« يتكّلم»و« يميش»احلال، يف مثل 

عن امليش بني املرشق واملغرب، ويريدون به احلال، وقس عليه احلال يف اسم الفاعل 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: الغری. )املصطفوي(1)
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النظر الدقيق  ه حقيقة يف زيد ماش من املرشق إىل املغرب، واحلاصل أنّ نّ أإذا قالوا 

يقوم به، وظاهر النظر يميل إىل القيام  وعدم بقائه يف حملٍّ  املبدأيقتيض عدم قيام 

عنه يف  هو األمر املجمل الذي يعرّب  مثالً  (1)معنى اسم الفاعل أنّ  صوالبقاء، وامللخّ 

الذات  ا نعلم أنّ  عنه بذات له العلم، مع أنّ و إذا أردنا حتليله نعرّب ، «دانا»بـ الفارسية

ا إذا الذات غری مأخوذة فألنّ  ا أنّ مّ أغری مأخوذة يف معنى العامل وكذا قيام معنى العلم، 

بمنزلة الذات، وليس املراد بزيد ذات له العلم، بل  زيداً  أنّ  يقيناً نعلم  عاملت  قلنا زيدت 

أو ذات  يشءه لو كان وا عىل ذلك بأنّ املراد زيد له العلم، وكيف ال؟ وقد استدلّ 

يف  قني من العريض، كام قاله سيد املحقّ  باً لكان الناطق مركّ  يف املشتّق  مأخوذاً 

إطالق اسم  وهو أنّ  ،التحديد به، وفوق هذا كالم حاشية املطالع، فيلزم أن ال يصّح 

م عىل م عىل الفاعل للكالم ثابت يف لسان العرب، بل وال يطلقون اسم املتكلّ املتكلّ 

وصف به الفاعل ام ير وصف به املفعول، بل إنّ الفعل ال ير  القائم به الكالم أصل، ألنّ 

ل ملن فعل الرضب، قال: الضارب ملن وقع عليه الرضب، ب، فال ير كالرضب مثالً 

لقيام  امً  لكان اهلواء متكلّ م من قام به الكالم بل من فعله، وإاّل املتكلّ : قالال ير  فحينئذٍ 

الكالم  العتقادهم أنّ  م اجلن عىل لسان املرصوعتكلّ  :احلروف والصوت به، وقالوا

 ـاّم لاملسموع من املرصوع فاعله اجلن، فأسندوه إىل الفاعل ال القائم به، واألشاعرة 

هو قيام ذلك املعنى بذاته، ثم افرتوا  امً معنى كونه متكلّ  :الكالم هو املعنى قالوا نّ أقالوا 

فإن قلت الكالم عىل ما ذكرمتوه يرجع إىل القدرة فال يكون صفة مستقلة  ،به عىل اللغة

عىل  ة أخرى، بناءً ه صفة مستقلّ أخرى، قلت: ال حمذور يف إرجاعه إىل القدرة وعدّ 

                                                             

 ساقطة من قلم الناسخ. )شهاب الدين(« كالعامل»( الظاهر أّن كلمة 1)
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خملوقة بقدرة العبد أو بقدرة اهلل،  وفعالً  أفعال العباد قوالً  هي أنّ  ،صوصةفائدة خم

اهلل تعاىل  أنّ  وكسب العبد والقرآن خملوق له بال واسطة قدرة العبد وكسبه، وحتقيقه

ه سيوجده بقدرته القديمة يف جسم من يعلم مجيع املعلومات، فعلم القرآن يف األزل بأنّ 

ه سيوجده البرش ه عامل يف األزل بأنّ بخالف كالم البرش فإنّ األجسام من غری كسب، 

صفتي السمع والبرص  استبعاد اخلصم أنّ  (1)رةوْ ا يكّس َس وکّ ، بقدرته احلادثة أو بكسبه

تا صفتني مستقلتني متابعة دق ام عر فاق األشاعرة معنا، مع أهّن راجعتان إىل العلم باتّ 

لغاية اهتاممه بإثباهتام، وباعتقاد املكلفني للشارع حيث أفردمها عن العلم يف الذكر 

 صافه تعاىل هبام.التّ 

                                                             

( الَسْورة بفتح السني املهملة وسكون الواو، يرقال سورة اليشء حلّدته، وسورة السلطان لسطوته، وسورة املجد ألثره 1)

 )شهاب الدين( وارتفاعه، وسورة الربد لشّدته.
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[18] 

 درجته:قال املصنّف رفع اهلل 

 د.كالمه تعاىل متعّد  املطلب الثاين يف أنّ »

ام ه احلروف واألصوات املسموعة، وهذه احلروف املسموعة إنّ م أنّ املعقول من الكالم عىل ما تقدّ 

 فهام، وذلك بأن يكون خرباً اإلإذا كان االنتظام عىل أحد الوجوه التي حيصل هبا  مفهوماً  تلتئم كالماً 

ب والقسم والنداء، وال ي والتعجّ ي والرتّج ، وهو الشامل للتمنّ أو تنبيهاً  أو استفهاماً  أو هنياً  أو أمراً 

 اجلزئيات. يف هذه وجود له إاّل 

كالمه تعاىل واحد مغاير هلذه املعاين،  فذهب بعضهم إىل أنّ  ،والذين أثبتوا قدم الكالم اختلفوا

 ده.وذهب آخرون إىل تعدّ 

رونه هم وال خصومهم، ومن ال يتصوّ  يشءوالذين أثبتوا وحدته خالفوا مجيع العقالء يف إثبات 

قتدى به ير  عل إماماً جيوز أن جير  (1)كيفـ[ـف، ]ره هو وال غریهال يعقله وال يتصوّ  أثبت هلل تعاىل وصفاً 

 انتهى. (0)،«ناط بكالمه األحكام؟وير 

 قال الناصب خفضه اهلل:

  أثبتوا الكالم النفساين جعلوه كسائر الصفات مثل العلم والقدرة، فكام أنّ لـاّم أقول: األشاعرة »

دة، كذلك الكالم صفة واحدة تنقسم إىل األمر والنهي ق بمقدورات متعدّ القدرة صفة واحدة تتعلّ 

عىل  بيشءقه ق، فذلك الكالم الواحد باعتبار تعلّ واخلرب واالستفهام والنداء، وهذا بحسب التعلّ 

، وكذا احلال يف آخر أو عىل وجه آخر يكون أمراً  بيشءقه ، وباعتبار تعلّ خمصوص يكون خرباً وجه 

عنده،  داً ه يكون متعدّ أنّ  ا من جعل الكالم عبارة عن احلروف واألصوات فال شّك وأمّ ، البواقي

ة يف إثبات الكالم النفساين، فإن ثبت فهو قديم واحد كسائر فالنزاع بيننا وبني املعتزلة واإلماميّ 

                                                             

ثبتة يف الطبعة املرعشّية فقط. )املصطفوي(1)  ( الفاء مر

 .91-92( هنج احلق ص0)
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د، وقد أثبتنا الكالم النفيس فيام سبق، الصفات، وإن انحرص الكالم يف اللفظي فهو حادث متعدّ 

 ، انتهى.«هات الرتّ ات الرجل ليس إاّل فطامّ 

 أقول:

كالمه تعاىل  أنّ  «الكالم صفة واحدة تنقسم إىل األمر والنهي ..إلخ»إن أراد بقوله: 

جنس هلذه األمور، وهذه األمور أنواع له، فيلزم من قدمه وحدوثها وجود اجلنس 

ه أمر معني يعرضه هذه األمور كام بدون أحد األنواع، وبطالنه ظاهر، وإن أراد أنّ 

ى ال حتّ  (1)يشعر به كالم الشارح اجلديد للتجريد يف تتميم جواب عبد اهلل بن سعيد

بحسب العارض واالعتبار  ة، بل تكون أنواعاً حقيقيّ  اع أنواعاً يلزم كون تلك األنو

غاية ما يلزم من ذلك وجود  ألنّ  هذا ال يستلزم حماالً  م أنّ واألمور اخلارجة، فمسلّ 

من  عندهمر ه خالف ما هو املقرّ املعروض بدون العارض وهو ليس بمستحيل، لكنّ 

 عىل أحد إاّل  عقل كالمت هذا غری معقول إذ ال ير  وأيضاً ، هذه األمور أنواع الكالم أنّ 

األساليب املعروفة عند العقالء، وباجلملة نحن ال نعقل من كالمه تعاىل سوى األمر 

آخر  يشءعيتم قدم فإن ادّ ، والنهي واخلرب، فإذا اعرتفتم بحدوثها ثبت حدوث الكالم

تعاىل به وعىل قدمه، وأيضا لو صافه أقيموا الداللة عليه وعىل اتّ  ر، ثمّ تصوق نوه لير فبيّ 

قات لزم جواز أن وأنواعه خمتلفة باعتبار التعلّ  اً متكّثرز كون الكالم الواحد وِّ جر 

مجيع الصفات راجعة إىل صفة واحدة بل إىل الذات بأن يكون باعتبار  (0)كون]تـ[ـ

                                                             

، وكان من كبار القوم فقهًا 051( هو عبد اهلل بن سعيد بن احلصني الكويف، أبو سعيد األشج احلافظ، املتوّّف سنة 1)

املحاريب وابن إدريس وهشيم ومن يف طبقتهم، وحديثًا وكالمًا، روى عن عبد السالم بن حرب وأيب خالد األمحر و

 فراجع ]الـ[ـكتاب اخلالصة للخزرجي. )شهاب الدين(

 ( يف الطبعة املرعشّية: يكون. )املصطفوي(0)
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ارات، قه باالجياد قدرة إىل غری ذلك من االعتبقه بالتخصيص إرادة، وباعتبار تعلّ تعلّ 

 :د معني الدين الصفوي اإلجيي الشافعي يف رسالته يف الكالموقال السيّ 

العرف العام واخلـاص مـن الرشـع واللغـة ال يفهـم مـن الكـالم إال املركـب  إنّ »

نــوع مــن العلــم،  (1)مــن احلــروف ال جمــرد مفهــوم اللفــظ الــذي هــو يف احلقيقــة

هره كـذب وإحلـاد وليس مـن شـأن النبـوة دعـوة األمـة إىل شـئ غـری معلـوم ظـا

من غری إشارة يف موضع وموقـع عـىل املـراد مـن إطالقـه، مـع أن العـرف مطلقـا 

يعرف تناقض األخـرس مـع املـتكلم، وعـىل مـا عرفـه األشـعري جيتمـع اخلـرس 

إن »: (4)ا مـا يف مـتن العقائـد للنسـفي، والـتكلم والسـكوت، وأّمـ(0)مو هذا املـتكلّ 

ــ»: (3)مــةوقــال شــارحه العاّل ، «لكــالم صــفة متنافيــة للســكوت واآلفــةا ّم هــذا إّن

ــي دون النفيســ، ــالم اللفظ ــىل الك ــ يصــدق ع ــرس إّن ــكوت واخل ــايف إذ الس ّم ين

ر يف نفســه ال يــدبّ  مــراده الســكوت واآلفــة الباطنيتــان بــأنّ  ظ، وأجــاب بــأنّ الــتلفّ 

ه أعنـي الكـالم لفظـي ونفيسـ، فكـذا ضـّد  م وال يقـدر عـىل ذلـك، فكـّم أنّ التكلّ 

ل ال يغنــي عــن هــذا التوجيــه متّحــ فأنــت عــىل يقــني أنّ  (5)،«الســكوت واخلــرس

                                                             

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املرعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: التحقيق. )املصطفوي(1)

 )شهاب الدين(«. تكّلم يف هذا املتكّلمجيتمع اخلرس وال»( الظاهر أّن العبارة كذا: 0)

، له 541( هو نجم الدين أبو حفص عمر بن حمّمد السمرقندي احلنفي األصويل، املتكّلم الشهری، املتوّّف ببغداد سنة 4)

طلبة يف تآليف كثریة، منها كتاب العقائد املعروف بالعقائد النسفّية، وقد رشحه مجع كثری من علامء القوم، ومنها كتاب طلبة ال

 املصطلحات احلنفّية يف الفقه، ومنها تاريخ سمرقند، والنسفي نسبة إىل َنَسْف كَجَبْلر بلد بام وراء النهر. )شهاب الدين(

ببلدة  112( املرراد به قطب الدين حممود بن مسعود الشریازي الكازروين الشافعي، املشتهر بالعاّلمة، املتوّّف سنة 3)

فن بجنب قرب ا ، 121لقايض البيضاوي، أو العاّلمة املحّقق التفتازاين، املوىل مسعود بن عمر، املتوّّف سنة تربيز، ودر

 صاحب كتاب املطّول، والظاهر ]أّنه[ الثاين. )شهاب الدين(

، وأن نجعل اخلّط أثخن، »«( أخذنا عىل أنفسنا يف هذه الطبعة أن نمّيز النصوص املقتبسة بوضعها بني هذين الرمزين 5)

أو نحو « إىل آخره»أو كلمة « انتهى»كان االقتباس هنا من كتاٍب مل يكن عندنا، ومل يمّيزه املؤّلف عن كالمه هو بكلمة  وملّا
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 ض بتفصيل اجلواب.فأعرضنا عن التعرّ  (1)،شيئاً  احلّق 

                                                                                                                                               

ذلكر مل نتمّكن من متييز الكالم املرقتبس من كالم املؤّلف بدّقة، فحّددناهر نحن باجتهاٍد وحدس منّا، فليتنّبه القارئ 

 املعذرة من أهل العلم والفضل. )املصطفوي(لذلك، وليسعى إلصالح ذلك، ونرجو 

إّن من أسباب »( قال بعض الفضالء يف بحث املغالطة من ]الـ[ـكتاب املسّمى بمسالك األفهام يف علم الكالم: 1)

ًا لالزمه وهو باطل، ألّن احلرارة يضاد الربودة وال يضاد العرضّية واللونّية، وأبو احلسن  الغلط أخذ ضّد اليشء ضدق

، فحكم بأّن الكالم واخلرس «وجدنا كّل من ليس بمتكّلم أخرس»عري ارتكب هذا يف إثبات كالم احلق، فقال: األش

متضادان، فحكم بأّنه تعاىل لو مل يكن متكّلاًم لكان أخرس، ألّنه يف الشاهد كذلك، ثم أثبت للباري شيئًا ساّمه ]الـ[ـكالم 

اً  للخرس، فإّنه يثبت للخرس، لعدم اشرتاطه باحلرف والصوت، فيجتمع  النفيس، ومل يثبت له الكالم الذي أخذه ضدق

 )املؤّلف(«. مع اخلرس، فال يكون ضّده، فبطل قوله أّن الكالم واخلرس ضّدان، ألّن اخلرس ال يزول بكالم النفس
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[19] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 حدوثه.املطلب الثالث يف »

ب من احلروف ه مركّ كالمه تعاىل حمدث ليس بأزيل، ألنّ  العقل والسمع متطابقان عىل أنّ 

 عىل أن يكون أحدمها سابقاً  فال بدّ ، واألصوات، ويمتنع اجتامع حرفني يف السامع دفعة واحدة

السابق عىل احلادث بزمان متناه حادث بالرضورة، وقد قال واآلخر، واملسبوق حادث بالرضورة، 

َْدٍث : اهلل تعاىل ِم حمُّ هبِّ ن رق ن ِذْكٍر مِّ  .َما َيْأتِيِهم مِّ

ه تعاىل يف مل يزل معه، وأنّ  وخالفت األشاعرة مجيع العقالء يف ذلك، فجعلوا كالمه تعاىل قديامً 

ا الواحد منّ  ه تعاىل، فإنّ لعقالء املعدومني، وإثبات ذلك يف غاية السفه والنقص يف حقّ األزل خياطب ا

وال أحد عنده ، ويا سعيد كل، يا سامل قم، ويا غانم ارضب :، وقاللو جلس يف بيت وحده منفرداً 

الدال  (1)فكيف جيوز منهم نسبة هذا الفعل، للتحصيل عادماً  جاهالً  سفيهاً  عاقلٍ  ه كلُّ من هؤالء، عدّ 

 عىل السفه واجلهل واحلمق إليه تعاىل؟

مر : منه تعاىل أن يقول يف األزل وكيف يصّح  وْا َربقكر َا النقاسر اْعبردر اطب هناك وال وال خمر  َيا َأهيُّ

مر : ويقول عنده؟!ناس  وْا َربقكر قر َا النقاسر اتق ِذيَن آَمنروا :؟ ويقولَيا َأهيُّ َا الق وا َوأَ  ،َيا َأهيُّ ِقيمر

الةَ  م، والصق لروْا َأْمَواَلكر مْ  ،َوالَ َتْأكر ودِ و ،َوال َتْقترلروا َأْوالَدكر قر  ؟َأْوفروا بِاْلعر

كان  ه إن مل يفد بكالمه يف األزل شيئاً لزم صدور القبيح منه تعاىل، ألنّ  لو كان كالمه قديامً  وأيضاً 

ام يفيد املخاطب إنّ  ل باطل، ألنّ لنفسه أو لغریه، واألوّ ا وإن أفاد فإمّ ، ، وهو قبيح عليه تعاىلسفيهاً 

د اهلل تعاىل بقراءة القرآن، وهذه تعبق د به كام ير ره ليحفظه أو يتعبّ لنفسه لو كان يطرب يف كالمه أو يكرّ 

ام تصح لو خاطب غریه ليفهم مراده أو إفادة الغری إنّ  والثاين باطل ألنّ  ،هه عنهايف حقه حمال لتنزّ 

 من هذه كان كالمه سفهاً   مل يكن يف األزل من يفيده بكالمه شيئاً ولـاّم أو ينهاه عن فعل،  فعلبيأمره 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: العقل. )املصطفوي(1)
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إِنقا َأْوَحْينَا ... إىَِل  ، إِنقا َأْرَسْلنَا نروًحاه قال: الكذب يف إخباره تعاىل، ألنّ  (1)يلزمـ]ـه[ وأيضاً ، وعبثاً 

ونَ َلَقْد َأْهَلْكنَا و ،(2)إِْبَراِهيمَ  رر مر األْمَثاَل  ،اْلقر ْبنَا َلكر هذه إخبارات عن املايض،  ، مع أنّ َورَضَ

 إَِذا : قال تعاىل تعاىل اهلل عنه. وأيضاً  ،واإلخبار عن وقوع ما مل يقع يف املايض كذبت 
ٍ
ء نَا ليَِشْ إِنقاَم َقْولر

ونر  ْن َفيَكر وَل َلهر كر  انتهى. (4)،«فيكون حادثاً ، ، وهو إخبار عن املستقبلَأَرْدَناهر َأْن َنقر

 قال الناصب خفضه اهلل:

ة يف إثبات الكالم أقول: قد سبق اإلشارة إىل النزاع بني األشاعرة واملعتزلة ومن تابعهم من اإلماميّ »

ه ه يقول بقدمه، المتناع قيام احلوادث بذاته تعاىل، ومن قال بأنّ أنّ  النفساين، فمن قال بثبوته فال شّك 

ما أورده عىل  فكلُّ ، ونحن نوافقه فيه، ه يقول بحدوثهأنّ  احلروف واألصوات، فال شّك ب من مركّ 

يقول بحدوثه،  ب من احلروف، ثمّ الكالم مركّ  نّ أ ه يقولالنزاع، ألنّ  األشاعرة فهو إيراد عىل غری حمّل 

 .لنزاعيكون حمل ار يثبت حدوثه لو قال بإثبات الكالم النفيس ثمّ ، نعم فيه.ا ال نزاع هذا کّ 

َْدٍث ا ما استدل به عىل احلدوث من قوله تعاىل: وأمّ  ِم حمُّ هبِّ ن رق ن ِذْكٍر مِّ  ، فهو يدّل َوَما َيْأتِيِهم مِّ

 فيه.عىل حدوث اللفظ وال نزاع 

اته، األمر واخلرب يف األزل وال مأمور و ال سامع فيه سفه كام ذكره يف طامّ  ا االستدالل بأنّ وأمّ 

ا كالم النفس فال سفه فيه، ومثاله عىل ام هو يف اللفظ، وأمّ عيتموه إنّ سفه الذي ادّ ذلك ال فاجلواب أنّ 

يف نفسه أنواع األوامر جلامعة  (4)بورتّ  ا لو جلس يف بيت وحده منفرداً الواحد منّ  نّ ذكر أوفق ما 

وال محاقة، بل السفيه من نسبه إىل السفه، فالكالم  ظ به، فال يكون سفهاً سيأتون عنده وال يتلفّ 

حدثون، ظ بذلك الكالم، بل هو جلامعة سير النفيس هو املعنى القائم بذات اهلل تعاىل يف األزل، وال تلفّ 

ظ به بعد حدوثهم وحدوث أفعاهلم التي تقتيض األمر والنهي واإلخبار واالستفهام، ويكون التلفّ 

                                                             

 وي(( اهلاء مثبتة يف املطبوع من املنهج فقط. )املصطف1)

ا َأْوَحْينَا إَِلْيَك َكاَم َأْوَحْينَا إىَِل  نروٍح َوالنقبِيِّنَي ِمن َبْعِدِه َوَأْوَحْينَا إىَِل  إِْبَراِهيمَ ( متام اآلية: 0)  .إِنق

 .90-91( هنج احلق ص4)

حاصلة؟ وهل هي إاّل ( ولقائٍل أن يقول هلذا الناصب: أهذا الرتتيب وما اّتصف به من املرتبات، هل هي إاّل صور 3)

 من مقولة العلم؟ عصمنا اهلل من اللداد والعناد. )شهاب الدين(
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عاه، وهبذا اجلواب أيضا يندفع ما ذكره من لزوم صدور القبيح من اهلل فال سفه وال محاقة كام ادّ 

ظ يف األزل، بل هناك معان قائمة ال تلفّ  م أنّ ظ بالكالم النفيس، ونحن نسلّ ذلك يف التلفّ  تعاىل، ألنّ 

 .بذات اهلل تعاىل قديمة

ال ، ظ بهيتلفّ  الصدق والكذب صفتان للكالم الذي يندفع ما ذكره من لزوم الكذب، ألنّ  وأيضاً 

 .رة يف النفس ملقولة بعد هذا ملن سيحدثاملعاين املزوّ 

ْن  ا االستدالل عىل حدوث الكالم بقوله تعاىل:وأمّ  وَل َلهر كر  إَِذا َأَرْدَناهر َأْن َنقر
ٍ
ء نَا ليَِشْ إِنقاَم َقْولر

ونر  حادث، وال  «كن»فظ ل فاجلواب عنه أنّ  ،فيكون حادثاً ، ه إخبار عن املستقبلفيكون ألنّ  ،َفَيكر

يف ذات اهلل  «كن»ام النزاع يف املعنى األزيل النفساين، وال يلزم من كون مدلول لفظة نزاع لنا فيه، إنّ 

 ، انتهى.«تعاىل حدوثه

 أقول:

أّن الكالم الذي فهمه وقّرره السلف واخللف من أهل السمع  ف غرض املصنّ 

والعقل ليس إاّل ما حكموا بحدوثه، فمن أين جاء هذا الكالم النفيس القديم؟ وحاصله 

أّن إثبات الكالم النفساين مع كونه غری معقول خمالف لإلمجاع، ويؤّيده ما نقلـ]ـه[ 

 له عن بعض العلامء أّنه قال:السيّد معني الدين اإلجيي الشافعي يف بعض رسائ

ومل يكـن قبـل ذلـك  (1)ما تلّفـظ بـالكالم النفيسـ أحـدت إاّل يف أثنـاء املائـة الثالثـة،»

 ۔، انتهى«يف لسان أحد

 وال ريب أّن هذا إيراد وارد عىل األشاعرة.

                                                             

( قيل إّن أّول من تفّوه بذلك وأبدى هذه الكارثة أبو حمّمد عبد اهلل املتكّلم البغدادي، من أهل القرن الثالث، وأراد بذلك 1)

يه تعاىل وصدوره منه وبني املحاذير يف الكالم اللفظي، وما حسب زعمه اجلمع بني ظواهر األدلة النقلّية من إسناد الكالم إل

 درى املسكني أّنه ابترّل بمحاذير أشّد من الترّصف يف ظواهر األدلة بعد قيام الرباهني السديدة. )شهاب الدين(
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إّنام هو يف اللفظ دون الكالم النفيس، فهو  (1)وأّما اجلواب الذي ذكره من أّن السفه

مأخوذ من قواعد العقائد للغزايل واملواقف للقايض عضد، وحاصل ما قيل إّنه ليس 

من رشط األمر أن يكون املأمور موجودًا، ولكن جيوز أن يقوم الطلب بذاته قبل 

جد املأمور كان مأمورًا بذلك الطلب بعينه من غری  جتّدد طلب وجود املأمور، فإذا ور

واقتضاء آخر، فكم من شخص ليس له ولد، ويقوم بذاته اقتضاء طلب العلم لولده 

عىل تقدير وجوده، فله أن يقّدر يف نفسه أن يقول لولده: اطلب العلم، وأورد عليه 

 :بأنّ  يف رشح املواقف (0)قنيسيد املحقّ 

ولــيس مــا جيــده أحــدنا يف باطنــه هــو العــزم عــىل الطلــب وّتّيلــه، وهــو کكــن »

بســفه، ]و[أّمــا نفــس الطلــب، فــال شــّك يف كونــه ســفهًا، بــل قيــل ]هــو[ غــری 

[ حمال  (3)«.کكن، ألّن وجود الطلب بدون من يرطلب منه ]يشءت

ا َأْرَسْلنَا ُنوًحا إىَِل َقْوِمهِ ا ما ذكره يف دفع لزوم الكذب عن مثل قوله تعاىل: وأمّ   إِنَّ

، ه سریسل نوحاً لك علمه تعاىل وإخباره بأنّ ذ مقتىض الكالم النفساين يف بأنّ  مدخولت ف

سيوجد يمتنع أن يكون  اليشء أرسله، واخلرب والعلم بأنّ  هواملقول بعد ذلك هو أنّ 

 بعد هذا، لداللته عىل أنّ  «رة املقولةاملزوّ »: قوله جد، فال يصّح وجد أو ور ه ير العلم بأنّ 

علمه تعاىل، وبطالنه ظاهر، وبام ه يلزم من ذلك التغری يف أحدمها هو اآلخر، عىل أنّ 

 ل.ندفع باقي كلامت الناصب كام ال خيفى عىل املتأمّ ]تـ[ـرناه قرّ 

                                                             

له فائدةر كذلك من ( وأيضًا ال خيفى عىل أحٍد أّنه كام أّن من العبث والسفه أن يتكّلم أحدت بالكالم اللفظي وال يكون 1)

العبث والسفه أن يالحظ هذه األمور أزالً وأبدًا وال تكون له فائدة، سّيام بعد حتّقق اإلخبار عنه أو حتّقق األمر والنهي، 

 وهو ظاهر. )املؤّلف(

 ( املراد به املحّقق الرشيف اجلرجاين. )شهاب الدين(0)

ثبتت 21ص 1( رشح املواقف ج4)  من املصدر.، وما بني املعقوفني مر
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[20] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 .(1)املطلب الرابع يف استلزام األمر والنهي اإلرادة والكراهة»

 ه ينهى عنه، وإنّ ه يأمره به، وإذا كره الفعل فإنّ عىل سبيل اجلزم فإنّ  يريد من غریه شيئاً  عاقلٍ  كلُّ 

 .(2)األمر والنهي دليالن عىل اإلرادة والكراهة

بل بام ، بام ال يريده اهلل تعاىل يأمر دائامً  نّ أ العقالء يف ذلك، وقالواوخالفت األشاعرة مجيع 

، عاقل ينسب من يفعل هذا إىل السفه واجلهل وكّل يريده!   ال يكرهه، بل عاّم ه ينهى عاّم وإنّ ، يكرهه

 (3)«.كبریاً  اً تعاىل اهلل عن ذلك علوّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

كائن  تعاىل مريد جلميع الكائنات غری مريد ملا ال يكون، فكّل أقول: مذهب األشاعرة أن اهلل »

ه تعاىل مريد ة أنّ له، ومذهب املعتزلة ومن تبعهم من اإلماميّ  له، وما ليس بكائن ليس بمرادٍ  ادت مرر 

بال  اليشءه تعاىل خالق األشياء كلها، وخالق للمعايص والكفر، ودليل األشاعرة أنّ  للمأمور به كارهت 

ه منها، فإذن ثبت أنّ  حة ألحد املقدورين هو اإلرادة وال بدّ له بالرضورة والصفة املرّج  إكراه مريد

وأثبتوا يف ، أفعال العباد خملوقة هلم  ذهبوا إىل أنّ لـاّم م فإهّن ، ا املعتزلةمريد جلميع الكائنات. وأمّ 

طاعات ويكره املعايص، ة، فاهلل تعاىل عندهم يريد الد اخلالق يلزمهم نفي اإلرادة العامّ الوجود تعدّ 

 الطاعاته تعاىل يريد ا ليست من خلقه. وعند األشاعرة أنّ ألهّن ، فيأمر بالطاعات وينهى عن املعايص

، يف الفصل السابق ويريد املعايص وينهى عنها، واألمر غری اإلرادة كام مرّ ، وهذا ظاهر، ويأمر هبا

يأمر بام ال  اهلل تعاىل»وليس املراد من اإلرادة الرضا واالستحسان، فقوله: إن األشاعرة يقولون: 

                                                             

( هذا هو املثبت يف املطبوع من النهج وكذا يف الطبعة املرعشّية، ولكن يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة 1)

 )املصطفوي(«. الكراهّية»املرعشّية: 

 ( كسابقه. )املصطفوي(0)

 .94( هنج احلق ص4)
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 اهلل تعاىل يأمر بإيامن الكافر وال يريده، فاملحذور الذي ذكره من خمالفة العقالء ناشٍ  أراد به أنّ  «يريده

ال الرضا ، ر والرتجيح يف اخللقهنا هو التقديهاملراد باإلرادة  من عدم حتقيق معنى اإلرادة، فإنّ 

قت معنى واالستحسان كام هو املتبادر، فذهب إىل اعتبار معنى اإلرادة بحسب العرف، وإذا حقّ 

 ، انتهى.«تعاىل عن ذلك كام ذكره ه ال نسبة للجهل والسفه إىل اهللاإلرادة علمت مراد األشاعرة، وأنّ 

 أقول:

َو َخالِقر : االستناد بقوله تعاىلها کنوع، ولألشياء كلّ  كونه تعاىل خالقاً  ال إَِلَه إاِل هر

 
ٍ
ء لِّ يَشْ ا يف نق خمصوص بام عدا ذاته تعاىل وأفعال عباده، وقد بيّ  ه عامٌّ ضعيف، ألنّ  كر

هلم من  (1)نام القدرة والتمكّ ه تعاىل ليس بخالق ألفعال العباد، وإنّ الفصول السابقة أنّ 

عىل املثال الذي أورده بقوله:  (0)مناوتكلّ ، عن اإلرادة األمر ال ينفّك  ا أنّ نق اهلل تعاىل، وبيّ 

 .«إّن الرجل قد يأمر بّم ال يريده كالـُمخترب لعبده، هل يطيعه أو ال؟»

إذ  ،ا تفسریه لإلرادة بالتقدير فهو من خمرتعاته التي أجلأه ضيق اخلناق إىل التزامهاوأمّ 

 ه ليس ذلك معنى لغوياً أنّ  وظاهرت  اعرتف به لو مل يكن ذلك معناه بحسب العرف كام

ع كتب اللغة، فقد خرج الكالم عن أسلوب ، كام يظهر من تتبّ مشهوراً  جمازً ولو  أيضاً 

د أصحاب حممّ  ،ةا نسبه أصحابه إىل النعامنيّ ه أخذ ذلك کّ وال يبعد أنّ  (4)أرباب التحصيل،

                                                             

 املرعشّية: التمكني. )املصطفوي(( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة 1)

 ( عند البحث عن صفة الكالم. )املؤّلف(0)

 ( هنا تعليقتان:4)

  :وقد وجدت بعد الفراغ من هذا التأليف يف تفسری فخر الدين الرازي عند تفسری قوله تعاىل اَمَواِت َبِديعر السق

ن فَ  ولر َلهر كر اَم َيقر ونر َواألَْرِض َوإَِذا َقىَض َأْمرًا َفإِنق تمل أن يكون منشئًا لتوّهم الناصب يف ذلك، حيث قال:  َيكر إن »ما حير

قيل: ما معنى القضاء؟ قلنا: فيه وجوه، أحدها كذا، وثانيها كذا، وثالثها القدر، وهو يرقال مع القضاء، فيرقال: قضاء اهلل 

لق يَشْ وقدره، والقضاء ما يف العلم، والقدر ما يف اإلرادة بقوله تعاىل:   َخَلْقنَاهر بَِقَدرٍ كر
ٍ
، أي بقدرة مع اإلرادة، ال عىل ما ء

ًا عىل املرشكني، ثّم قال تعاىل:  َنا إاِلق َواِحَدةت َكَلْمٍح بِاْلَبرَصِ يقولون أّنه موجب ردق ، أي إالق كلمة واحدة وهو َوَما َأْمرر
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ة بمؤمن الطاق، وأهل السنّ به الشيعة بن نعامن أيب جعفر األحول الشيعي الذي لقّ 

سب إليه من األقوال الفاسدة مع  نر بشيطان الطاق، وقد ذكرنا رشح فضائله وبرائته عاّم 

حممد بن عبد  واحلاصل أنّ  (1)كر يف كتابنا املوسوم بمجالس املؤمنني،به بام ذر وجه تلقّ 

النعامن  لل والنحل عند ذكراملالكريم الشهرستاين الشافعي األشعري قد قال يف كتاب 

ى يكون، والتقدير حتّ  اهلل تعاىل ال يعلم شيئاً  وافق هشام بن احلكم يف أنّ »: أّنه املذكور

ة جمهولة فقد دخل الناصب يف هذه املسألة يف فرقة شاذّ  (0)،«.. إلخعنده إرادة فعله تعاىل

النهر الذين لع أهل ما وراء ه لو اطّ و لعمري إنّ  (4)،ة أيضاً من الشيعة قد أنكرهم اإلماميّ 

 لقلوهبم لرموه بالرفض والسخافة، ولراموا قتله مع إحراقه، ثمّ  ف هذا الكتاب تأليفاً ألّ 

 بني الطائفتني قريباً  مع هذه املفسدة العظيمة يوجب القول بذلك جعل النزاع املستمرّ 

                                                                                                                                               

قال له كن فيكون، فهناك شيئان: اإلرادة والقول،  ، هذا هو الظاهر املشهور، فعىل هذا فاهلل إذا أراد شيئا«كن»قوله: 

، انتهى، وال خيفى أّن كالم الرازي ههنا حممول عىل املساحمة، وإاّل مل ينتظم أّول كالمه مع «فاإلرادة قدر، والقول قضاء

 ، فافهم. )املؤّلف(«إّن القضاء ما يف العلم والقدر ما يف اإلرادة»آخره، ألّنه قال أّوالً: 

  ما نقله املؤّلف الشهيد رمحه اهلل يف تفسری اآلية يف ذيل اآلية املذكورة، ولكنّي وجدت نحوهر يف ذيل اآلية: مل أجد ا إِنق

 َخَلْقنَاهر بَِقَدرٍ 
ٍ
ء لق يَشْ من سورة القمر، وأمارات التلخيص واالختصار يف املنقول واضحة، وذلك لعدم اتّساع املقام  كر

 ي(لنقل متام العبارة. )املصطفو

شار إليه ص1) ، ويف تعريب بعض السادة الفضالء املعارصين 151( وذلك يف املجلس اخلامس من جمالس الكتب الـمر

 . )املصطفوي(920ص 1ج

قيل: وافق هشام بن احلكم يف أّن اهلل »، وعني عبارته كام وردت يف كتاب امللل والنحل: 119ص 1( امللل والنحل ج0)

يكون. قال شيطان الطاق وكثری من الروافض: إّن اهلل عامل يف نفسه ليس بجاهل، ولكنّه إّنام يعلم تعاىل ال يعلم شيئًا حّتى 

األشياء إذا قّدرها وأرادها، فأّما من قبل أن يقّدرها ويريدهار فمحالت أن يعلمها، ال ألّنه ليس بعامل، ولكّن اليشء ال 

 )املصطفوي(«. ده اإلرادة، واإلرادة فعله تعاىليكون شيئًا حّتى يقّدره وينشئه بالتقدير، والتقدير عن

، وليس لورودها هنا وجهت «إىل آخره»التي هي اختصار كلمة « إلخ»( أرثبتت يف هذا املوضع من الطبعة املرعشّية كلمة 4)

 ظاهرًا، فليرنتبه ذلك. )املصطفوي(
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الرشور  ال ينازعون يف أنّ  حينئذٍ  (1)أهل العدل ، رضورة أنّ ة سنة لفظياً سبعامئمن 

رة بالتقدير ا مقدّ هلل تعاىل، بمعنى أهّن  قبائح املوجودة من الكفر والفسق وأمثاهلام مرادةت وال

عالم والتبيني ونحومها، وكفاك يف تصديق ما ذكرنا يف أفعاله تعاىل باإل عندهم املفّّس 

كتاب املواقف مع  دون أفعال العباد من اخرتاعه وافرتائه بذلك التفسری عىل أصحابه أنّ 

يف هذا املبحث ويف مبحث إرادة اهلل تعاىل  مني فيه خالٍ بسطه وتلخيص مقاالت املتقدّ 

صة،  اإلرادة بالصفة املخّص ام فّّس جلميع الكائنات عن تفسری اإلرادة هبذا املعنى، وإنّ 

 ويدل عليه استدالله يف بحث إرادة اهلل تعاىل للكائنات بقوله:

هـا، وخـالق الشـئ ه خـالق لألشـياء كلّ للكائنـات بأُسهـا، فألّنـ ه مريدت ا أنّ مّ إلنا »

ــه رضورة، وأيضــاً  ــد ل ــراه مري ــال إك ــدورين هــو ة املرّج فالصــفّ  ب حــة ألحــد املق

  (0)۔«لخ.. إمنها ، وال بدّ اإلرادة كام مرّ 

منها  يشءه تعاىل ال يريد الكفر واملعايص، ومل جيب يف ة املعتزلة عىل أنّ ذكر أدلّ  مّ ث

ف الناصب اشتبه عليه األمر من كالم مصنّ  هنا بمعنى التقدير، ولعّل هاإلرادة  بأنّ 

 العقائد النسفية وشارحه، حيث قال املصنف:

 ۔«وهي أي أفعال العباد كلها بإرادة ومشتبه وقضيته وتقديره»

 لخ: .. إهقال الشارح بعد تفسریه التقدير بتحديد كل خملوق بحدّ  ثمّ  

لـق اهلل تعـاىل، بخالكـل  مـن أنّ مـّر اهلل تعـاىل وقدرتـه ملـا  واملقصود تعميم إرادة»

 ۔نتهى، ا«وهو يستدعي القدرة واإلرادة

                                                             

عتزلة والزيدّية وغریهم سوى األشاعرة النافني هلا، ( أرريَد هبم القائلون بعدالته تعاىل من فرق املسلمني كاإلمامّية وامل1)

 كام سبق ويأيت. )شهاب الدين(

، وبني املنقول واملرثبت اختالف طفيف، مع ما يف املنقول من اختصاٍر وتلخيص من املؤّلف 053ص 4( املواقف ج0)

 رمحه اهلل، فراجع. )املصطفوي(
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 –وهي »: ف صاحب العقائد من قوله سابقاً مقصود املصنّ  وغرضه من ذلك أنّ 

تعميم إرادته وقدرته بالنسبة إىل مجيع  «لخإ ..تهها بإرادته ومشيّ كلّ  –أي أفعال العباد 

مقصود الشارح نفسه أو مقصود املصنف  املراد أنّ  هم منه أنّ فوالناصب ، الكائنات

معنى إرادة اهلل تعاىل وقدرته عن معنى القضاء والقدر املعطوفني عىل اإلرادة  (1)تعميم

العبارات، وباجلملة تفسریه  ف، وهذا دليل عىل جهله وعجزه عن حّل يف كالم املصنّ 

ر بني القوم، ومع هذا ال يسمن وال يغني من جوع رّ ر املقخالف املقدّ دير لإلرادة بالتق

ف وأراد ال حميص هلم عنه بام ما ذكره املصنّ  علمت أنّ  ،ذلك (0)كام عرفت. وإذا أتقنت

 واحلمد هلل.، ذكره الناصب

                                                             

«. ه أّن مقصود الشارح نفسه أو مقصود املصنّف تعميم.. إلخوالناصب فهم من»( الظاهر أّن حق العبارة هكذا: 1)

 )شهاب الدين(

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املرعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: تيّقنت. )املصطفوي(0)
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[21] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 صدق.كالمه تعاىل  املطلب اخلامس يف أنّ »

ة الذين عىل قواعد العدليّ  ام يتمُّ ال جيوز عليه الكذب إنّ  اهلل تعاىل صادقاً  (1)احلكم بكون اعلم أنّ 

 احلكمة.أحالوا صدور القبيح عنه من حيث 

 :ى عىل مذهب األشاعرة لوجهنيوال يتمّش 

ر يف الوجود من القبائح م أسندوا مجيع القبائح بأُسها إليه تعاىل، وقالوا: ال مؤثّ ل أهّن األوّ 

يص والقبائح والظلم واجلور والعدوان وأنواع املعا (2) اهلل، ومن يفعل أنواع الرّش بأُسها غریها إاّل 

و كيف يقدر الباحث عىل إثبات وجوب كون  كالمه؟كيف يمتنع أن يكذب يف ، املنسوبة إىل البرش

 ؟(3)صدقاً كالمه تعاىل 

الكالم النفساين عندهم مغاير للحروف واألصوات، وال طريق هلم إىل إثبات كونه  أنّ  الثاين

 انتهى. (4)،«يف احلروف واألصوات تعاىل صادقاً 

 الناصب خفضه اهلل:قال 

 ذلك.أقول: مذهب األشاعرة أّنه تعاىل يمتنع عليه الكذب، ووافقهم املعتزلة يف »

أّما دليل األشاعرة فألّنه نقص، والنقص عىل اهلل حمال، وأّما عند املعتزلة فألّن الكذب قبيح، 

ني النقص يف الفعل اعلم أّنه مل يظهر يل فرق ب»وهو سبحانه ال يفعل القبيح، وقال صاحب املواقف: 

 (5)،«وبني القبح العقّل فيه، فإّن النقص يف األفعال هو القبح العقّل بعينه فيها، وإّنام ّتتلف العبارة

                                                             

 ، وهو اشتباه واضح. )املصطفوي(«يكون»( يف املطبوع من النهج: 1)

 ( يف املطبوع من النهج: الرشك. )املصطفوي(0)

 )املصطفوي(«. إثبات وجوب كون كالمه تعاىل صدقاً »حمّل « إثبات وجوب كونه صادقاً »يف املطبوع من النهج:  (4)

 .93-94( هنج احلق ص3)

 .132ص 4( املواقف ج5)
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صف ه عىل تقدير جواز الكذب عليه يتّ راد به النقص يف الصفات، فإنّ هنا ير هالنقص  أقول: الفرق أنّ 

بينه و بني القبح العقّل  ى ال يكون فرقاً حتّ  فعالاألهنا بالنقص يف هوهم مل يقولوا ، ذاته بصفة النقص

يف صفته،  لكان ناقصاً  ه تعاىل لو كان كاذباً كام ذكره صاحب املواقف، فحاصل استدالل األشاعرة أنّ 

يف صفته، ومل يعتربوا ما يلزم ذلك النقص من  لكان ناقصاً  أو جاهالً  م يقولون: لو كان عاجزاً كام أهّن 

 دقيق.ل، والفرق فتأمّ ، املعتزلةالقبح الذي يقول به 

عن  ى عىل قواعد األشاعرة، فهذا كالم باطل عارٍ عدم الكذب عليه ال يتمّش  من أنّ  ثم ما ذكره

فعل القبائح من   اهلل ال يستلزم إسناد القبائح إليه، ألنّ ر يف الوجود إاّل ال مؤثّ  القول بأنّ  ل، فإنّ التأمّ 

أن يكذب، وال جيوز أن يكون  من خلق القبائح فال بدّ  ثمّ ، اخلالقفهو غری مستند إىل ، مبارشة العبد

سب هذا الكالم إىل العوام ، هذا غاية اجلهل والعناد واخلروج عن قاعدة البحث بحيث لو نر صادقاً 

من قال امتنع  باطل رصيح، فإنّ   فهو أيضاً ا ثاين االستداللني عىل عدم التميّش استنكفوا منه، وأمّ 

نقص، فكيف  وهو أيضاً النفساين، ق بالدال عىل املعنى وم النقص فهذا الكذب يتعلّ الكذب عليه للز

 ، انتهى.«ى؟ال يتمّش 

 أقول:

ما أرخذ يف دليل األشاعرة من أّن النقص عىل اهلل تعاىل حمال إّنام استدّل عليه 

 إنّ »باإلمجاع كام رّصحوا به، وال برهان عليه من العقل، حتّى قال فخر الدين الرازي: 

وباجلملة الدليل املستند إىل اإلمجاع ال يفيد اليقني  (1)،«القول بالنقص والكّمل خطايب

إاّل إذا كان اإلمجاع مقطوعًا به، وهو فيام نحن فيه کنوع، عىل أّن اإلمجاع املقطوع به ال 

يلزم أن يفيد املتن عىل رأهيم، وأيضًا اإلمجاع إّنام يكون حّجة عندهم الستناده إىل 

اهلل تعاىل، وإثبات صدق كالمه بام  النص، وداللة النص موقوفة عىل صدق كالم

صدق النبي »يستند إىل النص يستلزم الدور، وما قالـ]ـه[ صاحب املواقف من أّن 

                                                             

 ( القول اخلطايب هو املرؤلقف من املظنونات ونحوها. )شهاب الدين(1)
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صىل اهلل عليه وسلم ال يتوقف عىل صدق كالمه تعاىل، بل عىل تصديق املعجزة، وهو 

إّنام تدّل فيه، ألّن املعجزة  منظورت  «تصديق فعّل منه تعاىل ال قويل عىل ما بني يف حمله

ا صدقه يف سائر ، وأمّ يف دعوى النبوة وكونه رسول اهلل  عىل صدق النبي 

ه الستدعاء الرسالة أن يكون أحكامه من عند اهلل، األحكام، فالظاهر من كالمه أنّ 

 .ف عىل صدق كالمه تعاىل هذافيتوقّ 

: ولأق»: أورد عليه بقوله ا ما نقله الناصب من كالم صاحب املواقف، ثمّ وأمّ 

وعدم حتصيله ملقصود صاحب  عىل غاية جهله وخبطه وخلطه يدّل  «لخإ ..الفرق

صاحب املواقف بعدما ذكر من األشاعرة دليلهم  املواقف من ذلك الكالم، فإنّ 

عىل  (1)يلزم]فـ[ـ وأيضاً »وهو قوله: ، ثانيا هلم املشتمل عىل حمذور النقص، ذكر دليالً 

نحن أكمل منه يف بعض األوقات،  (2)كون]نـ[ـتقدير أن يقع الكذب يف كالمه تعاىل أن 

.. واعلم»: اعرتض عىل هذا الدليل الثاين بقوله ثمّ  (4)،«أعني وقت صدقنا يف كالمنا

والشارح اجلديد للتجريد  الرشيفه س ُّس وحاصله عىل ما أشار إليه الشارح قدّ  «لخإ

عىل صدق الكالم النفيس الذي هو صفة قائمة بذاته تعاىل،  ام يدّل هذا الدليل إنّ  أنّ 

عىل صدقه يف الكالم اللفظي   لزم نقصان صفته تعاىل مع كامل صفتنا، وال يدّل وإاّل 

ً الذي خيلقه يف جسم  ه عىل ذلك التقدير يلزم النقص يف عىل معنى مقصود منه، ألنّ  داالق

 ني القبح العقّل فيه، وهم ال يقولون به، مع أنّ فعله، وال فرق بني النقص يف الفعل، وب

                                                             

 ( الفاء ساقطة من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: يكون، ويف رشح املواقف: تكون، وما أثبتناه موافقت ملا يف متن املواقف. )املصطفوي(0)

، وال خيفى عليك أّن العبارة لصاحب الرشح، ورشحهر مزجير 121ص 1رشح املواقف ج 141ص 4( املواقف ج4)

 )املصطفوي(يمزج فيه بني قول املصنّف وقوله إليضاح املربهم من كالمه. 
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ه مل يفهم الناصب مل يذكر الدليل الثاين ألنّ  ثمّ ، األهم بيان صدقه يف الكالم اللفظي

له ومعناه، ومع هذا اعرتض عليه بام تراه ق الكالم املنقول به، بل ومل يفهم حمّص تعلّ 

 ف.، وال يف دفع كالم املصنّ أصالً ال ارتباط له بكالم صاحب املواقف  ساقطاً  واهياً 

 اهلل ال يستلزم إسناد القبائح إليه ر يف الوجود إاّل ال مؤثّ  القول بأنّ »من  ا ما ذكرهوأمّ 

زون خلق الكالم اللفظي الكاذب قبيح عند العقالء، وهم جيوّ  ألنّ  ،أيضاً  واهٍ  «تعاىل

أشار إليه  ذلك، وال يدفعه دليلهم كام اعرتف به صاحب املواقف، وباجلملة كام

ك يف دفع الكذب عن الكالم اللفظي ه الرشيف ال يمكنهم التمّس س ُّس الشارح قدّ 

هه عن مثل هذا النقص ليس بواجب عندهم، إذ هو بلزوم النقص يف أفعاله، إذ تنزّ 

كام ذكره  فال يمكنهم إثبات وجوب كون كالمه تعاىل صدقاً ، عندهم ليس نقصاً 

 ، فال تغفل.أيضاً  ف املصنّ  صحة ثاين استداليَلْ رنا ف، وقد ظهر بام قرّ املصنّ 
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 الثامن يف أّنه تعاىل ال يشاركه يشء يف القدم.املبحث »

العقل والسمع متطابقان عىل أّنه تعاىل خمصوص بالقدم، وأّنه ليس يف األزل سواه، ألّن كّل ما 

لر َواآْلِخرر عداه سبحانه وتعاىل کكن، وكّل کكن حادث، وقال تعاىل:  َو اأْلَوق  .هر

علل يف الصفات، كالقدرة والعلم واحلياة إىل غری  وأثبت األشاعرة معه معاين قديمة ثامنية هي

 ذلك، ولزمهم من ذلك حماالت:

أثبتوا ثالثة  (1)النصارى كفروا بأهّنم»منها إثبات قديم غری اهلل تعاىل، قال فخر الدين الرازي: 

 «.قدماء، وأصحابنا قد أثبتوا تسعة

بات معنى هو العلم، ولواله مل يكن عاملًا، ومنها أّنه يلزمهم افتقار اهلل تعاىل يف كونه عاملًا إىل إث

قادرًا إىل القدرة، ولوالها مل يكن قادرًا، وكذلك باقي الصفات، واهلل تعاىل  (2)وافتقاره يف كونه تعاىل

 .منّزه عن احلاجة واالفتقار، ألّن كل مفتقر إىل الغری فهو کكن

العلم  بذاته تعاىل وهو حمال، بيان املالزمة أنّ  ومنها أّنه يلزم إثبات ما ال هناية له من املعاين القائمة

 الواحد أموراً  اليشءأن يطابق  من رشط العلم املطابقة، وحمالت  مغاير للعلم بام عداه، فإنّ  باليشء

املعلومات غری متناهية، فيكون له علوم غری متناهية، ال  متغايرة متخالفة يف الذات واحلقيقة، لكنّ 

املتناهية،  (3)فرض يف كل مرتبة من املراتب غریير  علمٍ  باعتبار كّل ، ةری متناهيّ غ بل مراراً ، ة واحدةمرّ 

مغاير للعلم بالعلم  باليشءالعلم بالعلم  ، ثمّ اليشءمغاير للعلم بذلك  باليشء (4)بالعلمالعلم  ألنّ 

                                                             

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املرعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: ألهّنم. )املصطفوي(1)

ثبتة من النهج. )املصطفوي(« تعاىل»( كلمة 0)  مر

 ( يف املطبوع من النهج وكذا يف الطبعة املرعشّية: الغری! )املصطفوي(4)

ثبتة 3) ألّن العلم بالعلم باليشء مغاير للعلم »فيام بعدها، أّي أن عبارة: ( هذه الكلمة ساقطة من املطبوع من النهج، ومر

ألّن العلم باليشء مغاير »الواردة هنا موافقة للطبعة املرعشّيةر قد وردت يف املطبوع من النهج هبذا النحو: « بذلك اليشء
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، غری متناهية (3)علومواحدة من هذه املراتب  ويف كّل  (2)وهكذا إىل ما ال يتناهى، اليشءبذلك  (1)بالعلم

 .ةله باملرّ وهذا عني السفسطة، لعدم تعقّ 

ة هبذه الصفات، وكانت قائمة بذاته كانت حقيقة اإلهليّ  ه لو كان اهلل تعاىل موصوفاً ومنها أنّ 

، إىل غریه، فيكون کكناً  غریه فيكون اهلل تعاىل حمتاجاً  (4)وجزءب حمتاج إىل جزئه، وكل مركّ ، بةمركّ 

ل الدين معرفته، و كامل معرفته أوّ »حيث قال:   موالنا أمری املؤمنني عّلوإىل هذا أشار 

خالص له نفي اإلخالص له، وكامل اإلالتصديق به، وكامل التصديق به توحيده، وكامل توحيده 

فمن ، ه غری الصفةموصوف أنّ  ا غری املوصوف، وشهادة كّل صفة أهّن  الصفات عنه، لشهادة كّل 

 (5)«.ه فقد جهلهجّزأه، ومن أفقد جزّ  اهومن ثنّ ، اهقرنه، ومن قرنه فقد ثنّ وصف اهلل سبحانه فقد 

هذه املعاين ال هي نفس  م قالوا: إنّ هنا ما هو معلوم البطالن، وهو أهّن هم ارتكبوا ومنها أهّن 

، ا أن يكون هو هو أو غریهمّ ، فإسب إىل آخرإذا نر  اليشء الذات وال مغايرة هلا، وهذا غری معقول، ألنّ 

 انتهى. (6)،«عقل سلبهام معاً وال ير 

  

                                                                                                                                               

 )املصطفوي(«. للعلم بالعلم بذلك اليشء

 بوع من النهج. )املصطفوي(ذركرت مّرة واحد يف املط« بالعلم»( كلمة 1)

«. ما ال يتناهى»حمّل قوله: « ما ال هناية له»( يف إحدى النسخ اخلطّية املرعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية، وردت كلمة: 0)

 )املصطفوي(

 ( يف الطبعة املرعشّية: مراتب، واملرثبت هو ما يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(4)

 جزؤه. )املصطفوي( ( يف الطبعة املرعشّية:3)

حارت أفكار أهل »، اخلطبة األوىل، وقال السّيد املرعيش يف هذا املوضع من الطبعة املرعشّية: 92( هنج البالغة ص5)

، وببايل أيّن رأيت عّدة رسائل ومقاالت يف رشحه، «وكامل االخالص له نفي الصفات عنه: »النظر يف رشح قوله 

والنيل بمغزاه، وأّنه مل يصب ما رامه اإلمام، وكيف يدرك شأو من كان كالمه تايل كالم وكلٌّ أظهر العجز عن فهم معناه 

 )املصطفوي(«. اهلل الذي أعجز مصاقع البلغاء وفرسان الفصاحة عن اإلتيان بسورة من مثله

 .95-93( هنج احلق ص9)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

ه تعاىل له صفات موجودة قديمة زائدة عىل ذاته، فهو عامل بعلم أقول: مذهب األشاعرة أنّ »

ة من صفات نا نفهم الصفات اإلهليّ وقادر بقدرة، مريد إرادة وعىل هذا القياس، والدليل عليه أنّ 

هنا من قام به هالعامل  يف الشاهد هي العلم فكذا يف الغائب، وحدّ  (1)عاملاً  اليشء ةوكون علّ ، الشاهد

من غاب  ه هناك، ورشط صدق املشتق عىل واحد ما ثبوت أصله، فكذا رشط يفالعلم، فكذا حدّ 

العامل ال  فإنّ ، خذ هذا من عرف اللغة وإطالقات العرفأر  ا، وكذا القياس يف باقي الصفات، ثمّ عنّ 

اهلل تعاىل يف  بنا نصوص الكتاب والسنة، فإنّ يقوم به العلم، ولو قلنا بنفي الصفات لكذّ  ه منأنّ  شّك 

ْن ِعْلِمِه إاِلق باَِم َشاء ثبت الصفات لنفسه، كقوله تعاىل:أكتابه   مِّ
ٍ
ء ِيطروَن بيَِشْ فإذا ثبت يف ، َوالَ حير

ام االضطرار إىل التأويل إنّ  فإنّ ثبات من غری تأويل، اإللنا من  النصوص إثبات الصفات له فال بدّ 

ة عىل امتناع إجرائه جراء عىل حسب الواقع، وذلك لداللة الدالئل العقليّ اإليكون بعد العجز عن 

هذا  جراء عىل الظاهر من غری تأويل، وعندي أنّ اإلهنا، ليس كذلك فوجب وهعىل حسب ظاهره، 

 .ة عىل إثباهتا مدخولة، واهلل أعلمالعقليّ االستدالالت  هو العمدة يف إثبات الصفات الزائدة، فإنّ 

 .ابها جمر به هذا الرجل عىل نفي الصفات الزائدة من الوجوه فكلّ  ما استدّل  ثمّ 

، ما عداه کكن كّل  منا أنّ کكن حادث، فنقول: سلّ  وكّل ، ما عداه کكن كّل  استدالله بأنّ ، لاألوّ 

صفاته ال هو وال غریه،  ا صفاته فهو حادث، ألنّ کكن ما عد كّل  إنّ  مة الثانية:ولكن نقول يف املقدّ 

 . بعد هذاكام سنبنّي 

االستدالل بلزوم إثبات قديم غری اهلل تعاىل وإثبات القدماء كفر وبه كفرت النصارى، ، الثاين

الكفر إثبات ذوات قديمة ال إثبات ذات وصفات قدماء هي ليست غری الذات مباينة  اجلواب: أنّ 

عرض نقص ير  فأيُّ ، مثل زيد فرضاً  ة، فلو كان علم زيد قديامً يق زيد ليس غری زيد بالكلِّ  علم ة، مثالً يق كلِّ 

 .ة، بل هو من صفات كاملهيق علمه ليس غریه بالكلِّ  ألنّ  بالقدم؟! صفاً إذا كان متّ  من هذا لزيد

، إىل إثبات معنى هو العلم ولواله مل يكن عاملاً  االستدالل بلزوم افتقار اهلل يف كونه عاملاً ، الثالث

                                                             

 )شهاب الدين(«. وعّلة كون اليشء عاملاً »( الظاهر أّن العبارة كذا: 1)
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إن أردتم باستكامله بالغری ثبوت صفة الكامل الزائدة عىل ذاته : وكذا يف باقي الصفات، واجلواب

حتى  روه أوالً وهو املتنازع فيه، وإن أردتم به غریه فصوّ ، لذاته فهو جائز عندنا، وليس فيه نقص

صافه املحال هو استفادته صفة كامل من غریه ال اتّ  أنّ  عينا، واحلاصلا ادّ نوا لزومه ملبيّ  ثمّ  (1)،تفهموه

 .للذاته بصفة كامل هي غریه، والالزم من مذهبنا هو الثاين ال األوّ 

العلم  االستدالل بلزوم إثبات ما ال هناية له من املعاين القائمة بذاته تعاىل، وذلك ألنّ ، الرابع

العلم صفة واحدة قائمة  واجلواب أنّ  (2)ىل ما ذكره إىل آخر الدليل،مغاير للعلم بام عداه إ باليشء

ق، فكام معلوم تعلّ  غری املتناهية، فله بحسب كّل الق باملعلومات د بحسب التعلّ ويتعدّ ، بذاته تعاىل

قات العلم الذي هو صفة واحدة كذلك جيوز أن تكون تعلّ ، ر أن تكون املعلومات غری متناهيةتصوق ير 

فال يلزم التسلسل املحال، لفقدان رشط ، متناهية بحسب املعلومات، وليس يلزم منه حمالغری 

 والوجود.ب الرتتّ 

بة، ويلزم ة مركّ هبذه الصفات لزم كون احلقيقة اإلهليّ  ه لو كان موصوفاً االستدالل بأنّ ، اخلامس

يلزم من إثبات الصفات الزائدة فال ، ة إن كان الذاتاملراد باحلقيقة اإلهليّ  منه االحتياج، واجلواب أنّ 

 فليس إاّل ، وصفات متعددة قائمة بتلك الذات هناك ذاتاً  تركب يف الذات، وإن كان املراد أنّ 

، منامكان كام قدّ اإلاحتياج الواجب إىل ما هو غریه يوجب  مالحظة املوصوف مع الصفات، ثم إنّ 

 (3)نفي الصفات يمكن أن يكون صفات ، فاملراد من به من كالم أمری املؤمنني ا ما استدّل وأمّ 

 .نا كذلكههة، وليس يق تكون هي غری الذات بالكلّ 

هذه املعاين ال هي عني  هنا، وهو أنّ هاالستدالل بلزوم ارتكاب ما هو معلوم البطالن ، السادس

 ا مغايرةاملراد بعدم كون الصفات عني الذات أهّن  وهذا غری معقول، واجلواب أنّ ، الذات وال غریها

 ة بحيث يصّح يق ا صفات للذات، فليست بينهام مغايرة كلّ للذات يف الوجود، وكوهنا غری مغايرة هلا أهّن 

                                                             

 نفهمه. )ابن روزهبان(« تفهموه»لظاهر أّن قوله: ( ا1)

 ( الظاهر إىل آخر ما ذكره من الدليل. )ابن روزهبان(0)

 )شهاب الدين(«. يمكن أن يكون نفي صفات»( وحّق العبارة هكذا: 4)
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ه صفة له، وليس غریه علم زيد ليس عني زيد، ألنّ  نّ أ قالة، كام ير بالكّليق إطالق كوهنا مغايرة للذات 

ة باعتبار وسلب سلب العينيّ  ه قائم به، وهذه الواسطة عىل هذا املعنى صحيح، ألنّ ة، ألنّ يق بالكلّ 

 ، انتهى.«قهام معاً ة باعتبار آخر، فكال السلبني يمكن حتقّ الغریيّ 

 أقول:

 فيه نظر.

فألّن مبنى الدليل الذي ذكره عىل قياس الغائب عىل الشاهد، وهو قياس أّما أّوالً، 

 (1)،باطل مردود عند األشاعرة أيضًا، وقد استضعفه صاحب املواقف يف مقّدمات كتابه

فكيف جاز للناصب  (0)وأنكروا استعامهلا عىل الشيعة واملعتزلة يف مواضع متعّددة،

استعامله ههنا؟ وهذا دليل عىل عجزه بل عجز أصحابه عن االستدالل بالدالئل 

 اليقينيّة.

ة، وال به يف املطالب العقليّ  عتدُّ ا ال ير االعتبار اللغوي کّ  فألّنا قد ذكرنا أنّ وأّما ثانيًا، 

 يلزم من التأويل فيام نحن فيه بمعونة الدليل العقّل تكذيب النصوص كام زعمه، وإاّل 

ملا جاز تأويل املتشاهبات بوجه من الوجوه كاليد والقدم ونحوها بعد قيام الدليل 

                                                             

عىل الطريق الثاين من ذينك الطريقني الضعيفني قياس الغائب »( قال يف املقصد اخلامس من الرصد السادس: 1)

بطريق اليقني مشكل جدًا، جلواز  -أي هذا اإلثبات  -الشاهد، وال بّد فيه من إثبات عّلة مشرتكة بني املقيس عليه، وهو 

كون خصوصية األصل الذي هو املقيس عليه رشطًا لوجود احلكم فيه أو كون خصوصية الفرع الذي هو املقيس مانعًا 

 ، انتهى. )املؤّلف(« عّلة مشرتكةلوجوده فيه، وعىل التقديرين ال تثبت بينهام

( منها ما ذكره شارح العقايد النسفّية يف جواب استدالل املجّسمة أّن كل موجودين فرضًا يكون أحدمها مّتصاًل 0)

ً للعامل، فيكون مباينًا يف اجلهة ف ً وال حمالق يتحّيز، باآلخر کّا سأله أو منفصاًل عنه مباينًا يف اجلهة، واهلل تعاىل ليس حاالق

رًا متناهيًار حيث قال الشارح:  كمت عىل غری »فيكون جساًم أو جزء جسم متصوق واجلواب أّن ذلك وهم حمض، وحر

 )املؤّلف(«. املحسوس بأحكام املحسوس
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ليس يعترب يف معنى  ـ]ـه[ا أنّ نق ا قد بيّ ة عىل اهلل تعاىل، عىل أنّ العقّل عىل استحالة اجلسميّ 

 ه صّح أنّ ترى ه يف أكثر املواد يستلزم ذلك، أال ه، غايته أنّ مبدئاللغة قيام املشتق يف 

ات يف اللغة  املشتقّ فّّس ]ترـ[ـه وأنّ ضوء؟ وال يقوم به  ميضءالضوء  بحسب اللغة أنّ 

، «توانا» والقادر معناه ،«دانا» العامل معناه: قالفير املبدأ؟ ام ال يقتيض قيام بة الفارسيّ 

 تفسریاهتا.و غری ذلك من  ،«بينا: »والبصری معناه

نة عىل امتناع إجراء النصوص املتضمّ  يدّل  هنا دليل عقّلهه ليس ا ما ذكر من أنّ وأمّ 

عىل ثبوت تلك الصفات  (1)النصوص ال تدّل  إلثبات الصفات عىل ظاهرها، ففيه أنّ 

وثبوت الصفة إىل غری ذلك،  قادراً  عىل كونه تعاىل عاملاً  ام تدّل ووجودها يف أنفسها، وإنّ 

 م أنّ لِّ ف عىل وجودها يف أنفسها، فال يثبت مطلوهبم، ولو سر للموصوف ال يتوقّ 

ة عىل إرادة خالف ظاهرها كثریة الدالئل العقليّ  نقول: إنّ ، ظاهرها ما فهموه منها

فيكون ، ه تعاىل واجب لذاتههنا أنّ هما رأينا ذكره  مذكورة يف التجريد وغریها، وأخفُّ 

ة زائدة عىل الذات يكون وعىل تقدير كون الصفات احلقيقيّ ،  يف كامل ذاتهعن الغری غنياً 

ما هو مغاير له فهو کكن، الستحالة  يف التكميل إىل الصفة املغايرة له، وكلُّ  حمتاجاً 

إىل املمكن فيه، مع  ذاته، بل حمتاجاً  يف حدّ  د الواجب، فيلزم أن ال يكون مستكمالً تعدّ 

وكذا ، «دانا»ـب ة عنه بالفارسيّ عربق العامل ما ير  وتوضيح املرام أنّ  ،ه غني عن العاملنيأنّ 

وقس عليه باقي الصفات، وتفسریه العامل بام قام به العلم ، «توانا»ـب  عنهعربق القادر ما ير 

الدليل  دّل  ولـاّم ، ام هو مقتىض اللغة ومساحمتهم فيه كام مرّ والقادر بام قام به القدرة إنّ 

                                                             

( إشارة إىل أّن النصوص واقعة عىل حسب االستعامل اللغوي، واالستعامل اللغوي ال يستلزم اعتبار القيام يف كّل 1)

 ام مّر. )املؤّلف(مشتٍق ك
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ه موجود عامل قادر، لوجود والعلم والقدرة وكذا سائر الصفات به، وأنّ عىل عدم قيام ا

أحدمها ر عىل قسمني اليشءصفة  قيام املبدأ به غری الزم، وبعد هذا نقول: إنّ  لم أنّ عر 

ما يقوم به يف نفس األمر كالعلم بالنسبة إىل زيد، وثانيهام عريض ال يقوم به كالعامل 

وزائدان  ،ة محلهام عليه مواطاةأعني زيد يف اخلارج، لصحّ  اموالقادر بالنسبة إليه، فإهّن 

والصفة باملعنى األول زائد عىل اهلل تعاىل يف اخلارج، والثاين عينه  (1)ته،هيّ ـ]ـا[عىل م

ل الزائد عىل الذات يف اخلارج، ال األوّ ، صفاته تعاىل من القسم الثاين فيه، واملراد أنّ 

يف  (0)قنيقه صدر املدقّ كون الصفات عني الذات، كذا حقّ  غری الزم، فصّح  املبدأوقيام 

 (4).ةفاته العليّ بعض مصنّ 

مة ف فمن ّتصيص املقدّ ل استدالالت املصنّ ا ما أجاب به الناصب عن أوّ وأمّ 

ّتصيص بارد ال دليل  فهوکكن حادث بام عدا صفاته،  كّل  ة القائلة بأنّ ة العقليّ يق الكلّ 

 ، وما استدّل  ذاتاً الواجب بالذات ال يكون إاّل  عاقل من أنّ  عليه، وخمالف ملا جيده كّل 

د د اصطالح منهم ال يدفع التعدّ جمرّ  «صفاته ال هو وال غريه ألنّ »: به عليه من قوله

قني يف رشح د املحقّ قه سيّ فال يفيد، وحتقيق ذلك عىل ما حقّ ، والتغاير يف الواقع

قديمة زائدة عىل ذاته تعاىل، لزمهم كون القدم  أثبتوا صفات موجودة لـاّم م أهّن  املواقف

ا أن تكون تلك الصفات مستندة إىل الذات، إمّ  صفة لغری اهلل تعاىل، ولزمهم أيضاً 

كون  فيلزم التسلسل يف القدرة والعلم واحلياة واإلرادة، ويلزمهم أيضاً ، باالختيار

                                                             

 ( أي عىل صورته احلاصلة يف العقل، ال عىل ذاته وهويته اخلارجية، وهذه الزيادة يف الذهن ال يف اخلارج، فافهم. )املؤّلف(1)

وما بعدها  ۵7( املراد به السيد صدر الدين احلسيني الشریازي الدشتكي، وقد مّرت ترمجته ]راجع هامش الصحيفة 0)

 )شهاب الدين(من هذا املجّلد[. 

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: العقلّية. )املصطفوي(4)
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ولو يف بعض ، لذاتبا فيلزمهم كونه تعاىل موجباً ، ا باالجيابالصفات حادثة، وإمّ 

وا عن شناعة القول وا عن شناعة هذا باالصطالح املذكور كام تسرّت األشياء، فتسرّت 

 .فاتة بالتكلّ باجلسميّ 

، «لخإ ..الكفر إثبات ذوات قديمة» ا ما أجاب به عن االستدالل الثاين من أنّ وأمّ 

افرتاه عليهم أصحاب  يشءام هذا وإنّ ، ثالثة مل يثبتوا ذواتاً  النصارى أيضاً  ففيه أنّ 

 م قالوا بانتقال أقنومني عليه بأهّن  عن مشاكلتهم مستدلّ الناصب عند إرادة التفّص 

ه ال يفيد ما هو بأنّ  مدفوعوهو  ، ذاتاً باالنتقال ال يكون إاّل  واملستقّل ، العلم إىل املسيح

ا ، عىل أنّ حد ذاتاً ام يفيد كون أقنوم وا، وإنّ عى من إثبات كون األقانيم الثالثة ذواتاً املدّ 

جيوز أن يكون قوهلم بانتقال أقنوم العلم بواسطة جتويزهم االنتقال عىل : نقول

، وبقاء الواجب بال علم االنتقالأو أرادوا باالنتقال حصول مثله ال حقيقة  ،الصفات

د القول بانتقال الصفة ال يستلزم جمرّ   أنّ ، ومن البنّي فال يلزم عليهم القول بكونه ذاتاً 

 ، وباجلملة ال جيب أن يكون املعتقد لالنتقال معتقداً لكفر، وإن كان ذلك جهالً ا

 للزوم بينهام. ة جلواز أن يكون منكراً للذاتيّ 

 أيُّ : قاله يف مرتبة أن ير ام يصلح لتالعب األطفال، فإنّ ا ما ذكره من املثال فإنّ وأمّ 

بل ، ومن جمايل عظمته، هه حمل استوائ؟ ألنّ نقص يعرض اهلل تعاىل من كون عرشه قديامً 

 .كبریاً  اً احلنابلة حيكمون بجلوسه عليه، تعاىل عنه علوّ 

 ففيه أنّ  «إن أردتم باستكّمله بالغري.. إلخ» :ا ما أجاب به عن الثالث بقولهوأمّ 

الواجب لذاته ال يفتقر يف ذاته وفيام يتوقف عليه ذاته إىل  العقل السليم حاكم بأنّ 

 .املفتقر إىل غریه كذلك کكن غریه، وأنّ 

صافه لذاته املحال هو استفادته تعاىل صفة كّمل من غريه ال اتّ » ا ما ذكره من أنّ وأمّ 
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 ألنّ ، صافه بصفة كامل هو غریهه ال كامل هلل تعاىل يف اتّ فمردود بأنّ  «بصفة كّمل هو غريه

ام يكون ذلك كام ال يف نّ ، وإمكان كام مرّ لإلة الصفة تستلزم افتقار الذات املستلزم غریيّ 

راجع إىل قياس الغائب عىل الشاهد، وقد عرفت  الشاهد املمكن الناقص، فهذا أيضاً 

ام وقع يف تقرير صاحب املواقف أخذ االستكامل بدل االفتقار إنّ  ال خيفى أنّ  ما فيه، ثمّ 

 هلذا الدليل، والناصب لقصور فهمه وعجزه عن التقرير والتحرير مل يقدر عىل تغيری

فذكر يف ف، لكالم املصنّ  التقرير وتبديل االستكامل باالفتقار ليصری جوابه مقابالً 

عىل لفظ االستكامل،  جواب املصنف عني ما أجاب به صاحب املواقف هناك مشتمالً 

 (1) بني االستكامل واالفتقار فرق ال خيفى. مع أنّ 

واحدة قائمة بذاته العلم صفة » ا ما أجاب به عن االستدالل الرابع من أنّ وأمّ 

مل جيعل  ف املصنّ  بأنّ  فمدخولت  «.. إلختعاىل، ويتعدد بحسب التعلق باملعلومات

ة املراد هبا احلوادث املتناهيّ  (0)املحذور يف هذا الدليل لزوم العلم باملعلومات غری

 عدم عىل أنّ  ه ال يلزم التسلسل املحال، بناءً ى دفعه بأنّ ى يتأتّ كام زعمه حتّ  ةالكونيّ 

                                                             

 ( هنا تعليقتان:1)

  :ذواتنا ناقصة، وإّنام تكملها الصفات، فأّما ذات اهلل تعاىل سبحانه، فهي كاملة ال حتتاج يف يشء إىل »قال عني القضاة

يشء فهو ناقص، والنقصان ال يليق بالواجب تعاىل، فذاته تعاىل كافية للكّل يف الكل،  يشء، إذ كّل ما حيتاج يف يشء إىل

فهي بالنسبة إىل املعلومات علم، وبالنسبة إىل املقدورات قدرة، وبالنسبة إىل املرادات إرادة، وال اثنينّية فيها بوجه من 

 خمالف. )املؤّلف( ، انتهى، وبعض عبارات غریه من الصوفّية موافقة له وبعضها«الوجوه

  :أقول: عني القضاة هو الشيخ حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد بن »قال السّيد املرعيش يف هذا املوضع من الطبعة املرعشّية

، صاحب التآليف، وله تآليف وتصانيف يف التصّوف والكالم والفلسفة، منها 504عّل امليانجي اهلمداين، املتوّّف سنة 

ّلفه لشيخه أمحد الغزايل، وكتاب شكوى الغريب عن األوطان إىل علامء البلدان، وكتاب تازيانه كتاب سوانح العشاق، أ

 )املصطفوي(«. سلوك يف التصّوف، وكتاب زبدة احلقايق

 ( يف الطبعة املرعشّية: الغری! وقد تكّرر هذا االستعامل عّدة مّرات هنا، وأصلحنا اجلميع. )املصطفوي(0)
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ق علمه تعاىل بتلك املعلومات ال ينتهي ن تعلّ ام هو بمعنى أّ تناهي معلومات اهلل تعاىل إنّ 

تلك العلوم املتعلقة هبا حاصلة  معلوم ال يمكن جتاوزه عنه، ال بمعنى أنّ  إىل أمرٍ 

ف ذلك لورد عليه مثلام أورده عىل ولو كان مراد املصنّ ، كيف قة بالفعلمتحقّ 

ه عىل تقدير أن يكون علمه تعاىل عني الذات يلزم من علمه لظهور أنّ  األشاعرة

 باملعلومات غری املتناهية التفافات غری متناهية ويكون اجلواب اجلواب، بل مراده 

من املعلومات غری املتناهية العلوم املعلومة بام يغايرها من العلوم الالزمة عىل تقدير 

ن شاء اهلل تعاىل، ومراده باملرار غری نه عن قريب إالقول بزيادة الصفات كام سنبيّ 

املتناهية املرار احلاصلة من لزوم العلوم غریاملتناهية يف مرتبة إثبات كل من املعاين 

ف عىل علم آخر كام تأثریه تعاىل يف العلم الزائد عليه يف اخلارج يتوقّ  القديمة، فإنّ 

تأثریه يف القدرة واإلرادة  ف عىل قدرة وإرادة و غریمها من املعاين الزائدة، وكذايتوقّ 

ف عىل قدرة وإرادة أخرى وهكذا، فيلزم يف هذه ف عليهام التأثری يف العلم يتوقّ املتوقّ 

املرتبة علوم غری متناهية وقدر غری متناهية وإرادات غری متناهية، وكذا يف مرتبة تأثریه 

ف تأثری القدرة لتوقّ  يف القدرة الزائدة عليه تلزم السالسل غری املتناهية، تعاىل ابتداءً 

، يف اإلرادة الزائدة وهكذا الكالم يف تأثریه تعاىل ابتداءً  ،عىل العلم واإلرادة الزائدتني

، و «واحدة من هذه املراتب مراتب غري متناهية ويف كّل »وهذا هو الذي أراده بقوله: 

 كتاب هنج املسرتشدين بقوله: يف يقرب منه ما ذكره 

ــ ،صــدور العلــم عنــه يســتدعي كونــه علــامً  وألنّ » ام يكــون بعــد كونــه وذلــك إّن

  (1)۔«بنفسه أو يتسلسل مرشوطاً  اليشءفيكون  ،عاملاً 

                                                             

 .34ص( هنج املسرتشدين 1)
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ا أن يكون نفسه، أو غریه، فعىل إمّ ر العلم الذي هو رشط صدور هذا العلم ألنّ 

فيه لزوم  آخر أخذ األول يلزم األول، وعىل الثاين يلزم الثاين، وقد ذكر يف النهج دليالً 

 :حيث قال، حدوث الصفات

ق يف ّقــكــام حر ، كــل موجــود ســواه فهــو مســتند إليــه ه ال قــديم ســواه ألنّ لنـا أّنــ»

 ۔«ه تعاىل خمتار، وفعل املختار حمدثا أنّ نق إثبات وجوده تعاىل، وقد بيّ 

 :يف رشح املواقف من أنّ  قني د املحقّ صها ما ذكره سيّ وملخّ 

ــدرة» ــاىل يف صــفة الق ــأثریه تع ــثالً  ت ــزم  م ــار ل ــدرة واختي ــان بق ــذور أإن ك  نّ حم

ــاً  ــه موجب ــزم كون ــذات،  التسلســل يف صــفاته وحــدوثها، وإن كــان بإجيــاب ل بال

صـــف بـــه بالقيـــاس إىل بعـــض فجـــاز أن يتّ  ،جيـــاب نقصـــاناً اإلفـــال يكـــون 

إجيـــاب الصـــفات كـــامل وإجيـــاب غریهـــا نقصـــان  مصـــنوعاته، ودعـــوى أنّ 

 ۔نتهىا (1)،«مشكلة

ني، وبعد يِّ جياب المتناعه عند امللّ اإلة احتامل املصنف يف تلك األدلّ ام طوى وإنّ 

ام مل يذكر لزوم احلدوث مع لزوم التسلسل، إذ قد ناقش بعضهم التزام اخلصم له، وإنّ 

للتسلسل يف بعض  للحدوث، وال مناقشة يف كونه مستلزماً  يف كون االختيار مستلزماً 

 فافهم. ،الصفات

ق د العلم بحسب التعلّ  الناصب فيام ذكره من تعدّ عىل ه أيضاً هذا ويتوّج 

وإن كانت  ،يلزم قدم املعلومات، تلك التعلقات إن كانت قديمة باملفهومات أنّ 

مة العاّل  قات احلادثة، قاليلزم عدم علمه تعاىل باملعلومات قبل تلك التعلّ ، حادثة

                                                             

 .31ص 1( رشح املواقف ج1)
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 :ةيف رشحه عىل العقائد العضديّ  (1)الدواين

ــ» ــره أّم ــا ذك ــاهريُّ ا م ــن املتكلّ  (2)ونالظ ــن أنّ م ــني م ــ م ــديم، والتعّل ــم ق ق العل

ال يصـری  باليشـءق العلـم مـا مل يتعّلـ إذمـن جـوع،  يغنـيال يسـمن وال ر حـادث

ــك  ــاً  اليشــءذل ــاً ، معلوم ــاىل عامل ــه تع ــي كون ــو يفيضــ إىل نف ــاحلوادث يف  فه ب

 .نتهىا ،«كبریاً  اً تعاىل عن ذلك علوّ ، األزل

 فدليلت ، «.. إلخال يلزم التسلسل املحال لفقدان رشط الرتتب»ه أنّ  من ا ما ذكره آخراً وأمّ 

وجود ما ال يتناهى يف اخلارج حمال  مني، فإنّ عىل جهله برشائط استحالة التسلسل عند املتكلّ 

 .حوا به وعرفه من له أدنى حتصيلال كام رّص  ب أوكان هناك ترتّ  سواءً  عندهم مطلقاً 

فليس هناك »فنختار الشق الثاين منه، قوله: ، اخلامسا ما أجاب به عن الدليل وأمّ 

ه ليس هناك موصوف وصفة قلنا: إن أراد به أنّ ، « مالحظة املوصوف مع الصفاتإاّل 

، د بحسب مالحظة مفهوم العامل والقادر و غریمهاام التعدّ قائمة به يف نفس األمر، وإنّ 

ق هناك مالحظة ه تتحقّ به أنّ ة كام ال خيفى، وإن أراد فهو عني مذهب القائل بالعينيّ 

 .فهو كالم لغو ال أثر له يف دفع االستدالل، املوصوف مع الصفة القائمة به

 فالظاهر أنّ  «مكاناإلاحتياج الواجب إىل ما هو غريه يوجب » ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

ام ه إنّ ولعلّ ، صفاته تعاىل ليست غریها كام هي ليست عينها ة حذفها، هي أنّ له تتمّ 

ام عدم املغايرة بني الذات والصفات إنّ  أنّ  منّ  عن الترصيح بالفاسد، ملا مرّ  ا هرباً حذفه

 .هو بحسب اصطالحهم، وال يفيد عدم املغايرة يف نفس األمر، فال يفيد أصالً 

                                                             

اجع. )شهاب الدين(2۲( قد مّرت ترمجة أحواله سابقًا ]يف الصحيفة 1)  من هذا املجّلد[، فلریر

( املراد هبم من يأخذ بظواهر األدلة النقلّية يف باب صفاته تعاىل، ال الظاهريُّون التابعون لداود بن عّل اإلصفهاين 0)

 من هذا املجّلد[، فال تغفل. )شهاب الدين( 121صحيفة الذي مّرت ترمجته ]يف هامش ال
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من احتامل إرادة صفات تكون  ا ما ذكره يف تأويل كالم أمری املؤمنني عّل وأمّ 

ّتفى ركاكته، ولقد أشبه قوهلم الصفات ليس غری الذات ة فال يق هي غری الذات بالكلّ 

أنثى  محارً ، فأخذ محاره يف قافلة وكان ذكراً  ة قول الرجل اخلراساين الذي ضّل يق بالكلّ 

ك كنت تقول: نّ أوقالوا له  موا معه يف ذلك تكلّ عنه، فلاّم  من رفقائه عوضاً  كان ألحدٍ 

ة، فليضحك يق بالكلّ  مل يكن ذكراً  محاري أيضاً  قال: إنّ ، وهذه أنثى محاري كان ذكراً  إنّ 

 .وليبك كثریاً  قليالً 

املراد بعدم كون الصفات عني الذات » ا ما أجاب به عن الدليل السادس من أنّ وأمّ 

هذه اإلرادة واالصطالح منهم  أنّ  مراراً  مرّ قد ، ف«.. إلخا مغايرة للذات يف الوجودأهّن 

الواسطة بني  ا يأباه العقل يف باب التوحيد، عىل أنّ ال يدفع التغاير يف الواقع، وهو کّ 

صوه به لتصوير الواسطة عاقل، وّتصيص الغری بام خصق  ا جيدها كلُّ وغریه کّ  ءاليش

 .ال خيفى فت تعسُّ 

وليس ، ه صفة لهألنّ ، علم زيد ليس عني زيد قال: إنّ كّم يُ » :ا ما ذكره بقولهوأمّ 

 نّ أ إىل اآلن من يقول عفهو مثال من مجلة مصنوعاته، ومل نسم ،«.. إلخةيَّ غريه بالكلّ 

 .ام سمعنا نظریه عن اخلراساين كام مرّ ة، وإنّ يق علم زيد ليس غریه بالكلّ 
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[23] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 مطلبان.املبحث التاسع يف البقاء، وفيه »

 الذات.عىل  ه ليس زائداً ل أنّ األوّ 

 الباقي إنّ  األشاعرة إىل أنّ  (1)[تـ]ـوذهب
ٍ
زائد عىل ذاته، وهو عرض قائم بالباقي،  ام يبقى ببقاء

 بذاته.ببقاء قائم  اهلل تعاىل باٍق  وأنّ 

 :ولزمهم من ذلك املحال الذي جتزم الرضورة ببطالنه من وجوه

بالرضورةر وهو حمال  ،ةصاف العدم بالصفة الثبوتيّ ني به االستمرار لزم اتّ البقاء إن عر  أنّ ، لاألوّ 

مكان تقسيم إلق يف جانب العدم، فكذا يتحقّ ، ق يف جانب الوجوداالستمرار كام يتحقّ  بيان املالزمة أنّ 

معنى االستمرار كون األمر يف أحد الزمانني كام كان يف  إليهام، ومورد التقسيم مشرتك، وألنّ  املستمرّ 

دار، وإن مل حيتج منهام إىل صاحبه  ني به صفة زائدة عىل االستمرار، فإن احتاج كلٌّ الزمان اآلخر، وإن عر 

وبالعكس، وهو ، منهام بدون صاحبه، فيوجد بقاء من غری استمرار ق كلٍّ أحدمها إىل اآلخر أمكن حتقّ 

 البطالن.وهو رضوري ، اآلخر عنه باطل بالرضورة، وإن احتاج أحدمها إىل صاحبه انفّك 

البقاء عرض حيتاج  ، ألنّ وجود اجلوهر يف الزمان الثاين لو احتاج إىل البقاء لزم الدور أنّ ، الثاين

من البقاء ووجود  كان كلٌّ  ،رض باقياً يف وجوده إىل اجلوهر، فإن احتاج إىل وجود هذا اجلوهر الذي فر 

لزم قيام ، وهو عني الدور املحال، وإن احتاج إىل وجود جوهر غریه، إىل صاحبه اجلوهر حمتاجاً 

 (2)قوم]يـ[ـفجاز أن ، اج البقاء إىل اجلوهرأجابوا بمنع احتيمعقولر هو غری ، والصفة بغری املوصوف

، ه يقتيض قيام البقاء بذاتهبذاته ال يف حمل، ويقتيض وجود اجلوهر يف الزمان الثاين، وهو خطأ، ألنّ 

ة أوىل يلزم أن يكون هو بالذاتيّ  بغریه، وأيضاً  قائامً   عرضاً عقل إاّل والبقاء ال ير  ،داً جمرق  فيكون جوهراً 

عن الذات، و الذات حمتاجة إليه،  مستغنٍ  دت ه جمرّ ة أوىل منه، ألنّ الذات بالوصفيّ من الذات، وتكون 

                                                             

 ( التاء ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( استربدلت التاء بالياء يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(0)
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ه يقتيض بقاء مجيع ة من املحتاج، وألنّ ة من املستغني، واملستغني أوىل بالذاتيّ واملحتاج أوىل بالوصفيّ 

 حينئٍذ.األشياء لعدم اختصاصه بذات دون أخرى 

 كان وجوده يف ولـاّم ل،  هو عني وجوده يف الزمان األوّ وجود اجلوهر يف الزمان الثاين أنّ ، الثالث

كان وجوده يف الزمان الثاين كذلك، المتناع كون بعض أفراد ، عن هذا البقاء اً ل غنيّ الزمان األوّ 

 انتهى. (1)،«عنه وبعض أفرادها مستغنياً  يشء،لذاته إىل  الطبيعة حمتاجاً 

 قال الناصب خفضه اهلل:

املتكّلمون عىل أّنه تعاىل باق، لكن اختلفوا يف كونه صفة ثبوتّية زائدة أو ال، فذهب أقول: اّتفق »

الشيخ أبو احلسن األشعري وأتباعه ومجهور معتزلة بغداد إىل أّنه صفة ثبوتّية زائدة عىل الوجود، إذ 

قاء صفة الوجود متحّقق دونه كام يف أّول احلدوث، بل يتجّدد بعده صفة هي البقاء، ونفى كون الب

ومجهور  (4)واإلمام الرازي (3)وإمام احلرمني (2)موجودة زائدة كثری من األشاعرة كالقايض أيب بكر

معتزلة البرصة، وقالوا: البقاء هو نفس الوجود يف الزمان الثاين، ال أمر زائد عليه، ونحن ندفع ما 

 رادات.أورده هذا الرجل عىل مذهب الشيخ األشعري، فنقول، أورد عليه ثالث إي

صاف العدم بالصفة الثبوتية إىل آخر الدليل، ني به االستمرار لزم اتّ البقاء إن عر  أنّ  ،األول

                                                             

 .91-95( هنج احلق ص1)

الباقاّلين، صاحب التصانيف يف ( املراد به القايض أبو بكر حمّمد بن الطّيب بن حمّمد بن جعفر بن القاسم البرصي 0)

علم الكالم، سكن بغداد، سمع أبا بكر القطيعي وأبا حمّمد بن مايس، وخرج له أبو الفتح بن أيب الفوارس، روى عنه أبو 

ذر اهلروي، واحلسني بن حاتم، وخلق، له كتب، أشهرها كتاب اإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، تويّف يوم 

فن بداره ثّم نرقل إىل مقربة باب حرب من مقابر بغداد، وما نقله 324ي القعدة لسبع بقني منه سنة السبت يف ذ ، ودر

اجع، ومن طالعه رأى أّن الرجل غری مالك لنفسه يف التحامل  القايض الشهيد عنه مذكور يف كتاب اإلنصاف، فلریر

املسائل العلمّية مضامری األفكار واآلراء، ال الشتم  والتعّصب عىل املعتزلة، واإلمامّية، والوقيعة يف حّقهم، مع أنّ 

والسباب، وزاد الشيخ حمّمد زاهد الكوثري يف تعاليقه عليه يف الطنبور نغامت، عصمنا اهلل من الزلل يف القول والعمل. 

 )شهاب الدين(

 من هذا املجّلد[. )شهاب الدين( 29( مّرت ترمجته ]يف هامش الصحيفة 4)

 من هذا املجّلد[. )شهاب الدين( 12]يف هامش الصحيفة  ( مّرت ترمجته3)
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صاف العدم بالصفة ى يلزم اتّ ني به استمرار الوجود ال االستمرار املطلق حتّ البقاء عر  واجلواب أنّ 

 .فاندفع ما قال، ةالثبوتيّ 

األشاعرة  ذكر أنّ  احتاج إىل البقاء لزم الدور، ثمّ  وجود اجلوهر يف الزمان الثاين لو أنّ ، الثاين

جاز أن يقوم بذاته ال يف حمل، وهذا  ه حينئذٍ عليه أنّ  بأجابوا بمنع احتياج البقاء إىل اجلوهر، ورتّ 

ل وجوده يف الزمن الثاين معلّ  اجلواب افرتاء عليهم، بل أجابوا بمنع احتياج الذات إليه، وما قيل إنّ 

ة وذلك ال يوجب أن يكون البقاء علّ ،  مع البقاءوجوده فيه ال يكون إاّل  ا يف الباب أنّ به کنوع، غاية م

 .كر من املحذورما ذر  فاق، فاندفع كلُّ عىل سبيل االتّ  قهام معاً لوجوده فيه، إذ جيوز أن يكون حتقّ 

وجوده يف وملا كان ، لوجود اجلوهر يف الزمان الثاين هو عني وجوده يف الزمان األوّ  أنّ  ،الثالث

مجيع أفراد الوجود حمتاج إىل البقاء يف الزمان  كان يف الثاين كذلك، واجلواب أنّ ، اً ل غنيّ الزمان األوّ 

وهو ، يف االحتياج والغنى الذاتيني (1)فال ّتتلف أفراد الطبيعة، عنه يف الزمان األول غنيٌّ ، الثاين

به يف  فرد آخر، وهذا غاية جهله وعدم تدرّ ل فرد، ويف الزمان الثاينالوجود يف الزمان األوّ  حسب أنّ 

 ، انتهى.«من املعقوالت يشء

 أقول:

راد به استمرار الوجود،  املصنّف  غری ذاهل عن أّن البقاء يف الباقي املوجود ير

لكّن غرضه يف هذا الدليل إثبات عدم القيام يف البقاء و االستمرار املطلق ليلزم منه 

احلاصل للموجود الباقي، وقد أشار إىل ما ذكرناه بقوله: عدم القيام يف البقاء اخلاص 

                                                             

لم أنق املقصود من هذا اجلواب أّنه يلزم من تساوي أفراد الطبيعة يف االستغناء واالحتياج إليه أن ال يكون 1) ( وعر

 فردًا مغايرًا للوجود يف الوجود يف الزمان الثاين حمتاجًا إىل البقاء، وإنقام لزم ذلك منه أن لو كان الوجود يف الزمان الثاين

الزمان األّول اذح ]كذا، اختصار: إذ حينئٍذ[ لـاّم استغنى الوجود يف الزمان األول عنه، فيجب استغناء الوجود يف الزمان 

 الثاين أيضًا عنه، إاّل أّنه ال مغايرة بينهام، بل هو عينه كام نّص عليه هذا الرجل يف أّول تقرير هذا االعرتاض، فح ]كذا،

اختصار: فيحنئٍذ[ جاز أن يكون كلُّ فرد من أفراد الوجود مستغنيًا عن البقاء يف الزمان األّول، حمتاجًا إليه يف الزمان 

 الثاين، وال يلزم التفاوت يف أفراد طبيعة واحدة استغناًء واحتياجًا. )ابن روزهبان(
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، وحاصل «االستمرار كّم يتحّقق يف جانب الوجود، كذلك يتحّقق يف جانب العدم»

الدليل أّن البقاء واالستمرار املطلق مفهوم واحد يستوي إطالقه عىل املوجود 

بالباقي املعدوم أيضا ملا ذكرنا، واملعدوم، فلو اقتىض القيام بالباقي، لزم أن يكون قائاًم 

فيلزم اّتصاف املعدوم بأمر ثبويت، وإذا كان هذا حماالً تعنّي عدم اقتضائه للقيام بيشء، 

 وبه تتّم احلّجة عىل األشعري، وال يفيد اختيار الشّق الثالث كام زعمه الناصب.

الدليل الثاين وأّما ما ذكره من أّن اجلواب الذي نقله املصنّف عن األشاعرة يف رّد 

فدليلت عىل قصور باعه  «افرتاء عليهم، بل أجابوا بمنع احتياج البقاء إىل اجلوهر.. إلخ»

جد  وقرص نظره عىل ظواهر األلفاظ من غری متّكنه عن حتصيل حقيقة املعنى، فكّلام ور

كم بمغايرة  خمالفة ما بني العبارتني، ولو بالتفصيل واإلمجال واإلطناب واإلجياز حر

بل أجابوا بمنع »نى، واحلاصل أّن اجلواب الذي ذكره الناصب مصّدرًا بقوله: املع

وهو املذكور يف املواقف مّتحد يف املعنى مع ما ذكره املصنّف  «احتياج الذات إليه.. إلخ

 :إذ »، فإّن حاصل ما ذكره صاحب املواقف يف مقام السند من هذا اجلواب بقوله

ف من راجع إىل ما ذكره املصنّ  (1)«فاق سبيل االتّ عىل قهّم معاً جيوز أن يكون حتقّ 

ق الذات احلكم بتحقّ  لظهور أنّ  «.. إلخجيوز أن يقوم البقاء بذاته ال يف حمل» :اجلواب

فاق بال عالقة بينهام حكم بجواز أن يقوم البقاء بذاته ال يف عىل سبيل االتّ  والبقاء معاً 

 خيفى.ال مدفع له كام ال  لزوماً ف من املحذور حمل، فيلزم ما ذكره املصنّ 

ه بعضهم باستمرار الوجود يف الزمن الثاين البقاء قد فّّس  ه عليه أنّ نبق ا ينبغي أن ير وکّ 

الدليل  أنّ  ل هبا الوجود يف الزمان الثاين، والظاهره صفة تعلّ ه آخرون بأنّ ، وفّّس كام مرّ 

                                                             

 .121ص 1( رشح املواقف ج1)
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 البقاء إلزامي ملن فّّس  وهو املذكور يف املواقف أيضاً ، فالثاين الذي ذكره املصنّ 

بالتفسری الثاين مع القول بزيادته، فام فعله صاحب املواقف يف جوابه من منع كون 

 .بالبقاء كام ترى الً الوجود يف الزمن الثاين معلّ 

، وهلذا اضطرب اً سخيف جدّ  ا ما ذكره يف اجلواب عن الدليل الثالث فهو واهٍ وأمّ 

 .أسخف منهة ما هو بعد ذلك، وكتب يف احلاشيّ 

كالم املصنف رصيح يف أنه جعل املحذور لزوم  فألنّ ، ا ما ذكره يف أصل جرحهأمّ 

واالفتقار، حيث قال:  الغنىاختالف حكم فرد واحد من الوجود يف الزمانني بحسب 

 للناصب أن فكيف يتأيّت  ،«وجود اجلوهر يف الزمان الثاين عني وجوده يف الزمان األول»

ويف الزمان الثاين فرد ، ب أن الوجود يف الزمان األول فردحس»ف املصنّ  نّ أيقول 

نه من فهم معاين العبارات  دليل جهله وعدم متكّ وهل هذا االشتباه إاّل  ؟!«آخر

 .ن بدقائق العلوم ومعقوالهتاعن التفطّ  الرصحية يف مدلوالهتا فضالً 

 :ا ما ذكره يف احلاشية من أنّ وأمّ 

ـــو[املقص» ــهد ـ] ــواب أّن ــذا اجل ــن ه ــة يف  م ــراد الطبيع ــاوي أف ــن تس ــزم م يل

ــًا إىل  ــاين حمتاج ــان الث ــود يف الزم ــون الوج ــه أن ال يك ــاج إلي ــتغناء واالحتي االس

ــام لــزم ذلــك منــه أن لــو كــان الوجــود يف الزمــان الثــاين فــردًا مغــايرًا  البقــاء، وإنق

ــا اســتغنى الوجــود يف الزمــان األول عنــه،  للوجــود يف الزمــان األّول إذ حينئــٍذ ملّ

جــب اســتغناء الوجــود يف الزمــان الثــاين أيضــًا عنــه، إاّل أّنــه ال مغــايرة بيــنهام، في

بل هو عينه كـام نـّص عليـه هـذا الرجـل يف أّول تقريـر هـذا االعـرتاض، فحينئـٍذ 

ــان  ــاء يف الزم ــن البق ــتغنيًا ع ــود مس ــراد الوج ــن أف ــرد م ــلُّ ف ــون ك ــاز أن يك ج

م التفــاوت يف أفــراد طبيعــة األّول، حمتاجــًا إليــه يف الزمــان الثــاين، وال يلــز

 ۔، انتهى«واحدة استغناًء واحتياجاً 
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وقد  ه يلزم اختالف أفراد طبيعة الوجود،ف أراد أنّ املصنّ  فأقول: مبناه عىل أنّ 

ف عىل إرادة لزوم اختالف فرد هناك عليه من داللة رصيح كالم املصنّ علمت بام نبّ 

غری منفهم  ما فهمه الناصب يف هذه احلاشية أيضاً  أنّ  واحد من طبيعة واحدة يف زمانني

عىل هذا الكتاب  ام الناصب الشقي اجلاهل قد التزم الردّ ، وإنّ ف أصالً عن كالم املصنّ 

واهية  من غری استعداد واستمداد، فمقاصده عنه تفوت، وينسج عليه أموراً  باً تعّص 

 (1)ى يدرك الضالعنّ كنسج العنكبوت، ويأيت بمثل هذا اجلواب الواهي الشنيع، وأ

 (4)؟!الضليع (0)شأو

                                                             

 دين(( الضالع: املعّوج اخللقة. )شهاب ال1)

 ( الشأو: األمد والغاية. )شهاب الدين(0)

( الضليع: املستوي اخللقة، وهذه اجلملة مثل يررضب به يف بيان قصور الناقص عن اللحوق بالتاّم الكامل فيام مّهه 4)

 وأراد، وأين الرتاب ورب األرباب؟ )شهاب الدين(
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[24] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 لذاته. باٍق اهلل تعاىل ى املطلب الثاين يف أنّ »

للتنايف الرضوري بني ، يكون واجباً  (1)، فالإىل غریه كان کكناً ه لو احتاج يف بقائه ألنّ ، ذلك احلقُّ 

 .الواجب واملمكن

البقاء إن  م، وألنّ وهو خطأ ملا تقدّ ، ه تعاىل باق بالبقاءوذهبوا إىل أنّ ، وخالفت األشاعرة يف ذلك

فيدور، وإن قام ، اءذاته حمتاجة إىل البق واحتاج البقاء إىل ذاته تعاىل، مع أنّ ، رهقام بذاته تعاىل لزم تكثّ 

 .داً غریه حمدث، فإن قام البقاء بذاته كان جمرّ  (2)وألنّ  ،يف غریه حااًل  اليشءبغریه كان وصف 

 ه يلزم أن يكون حماًل تعاىل، وألنّ  (3)ق العدم إىل صفاتهبقاؤه تعاىل باق المتناع تطرّ  ،وأيضاً 

 .فيكون له بقاء آخر ويتسلسل، للحوادث

 انتهى. (4)،«لزم قيام املعنى باملعنى، فلو بقيت بالبقاء، باقيةصفاته تعاىل ، وأيضاً 

 قال الناصب خفضه اهلل:

 أقول: قد عرفت فيام سبق أكثر أجوبة ما ذكره يف هذا الفصل.»

، قلنا: االحتياج إىل الغری الذي مل يكن من ذاته «لو احتاج يف بقائه إىل غریه كان کكناً »قوله: 

 اته من ذاته مل يكن کكنًا.يوجب اإلمكان، ومن كان صف

الصفات الزائدة ليست  ر، ألنّ ، قلنا: ال يلزم التكثّ «رهالبقاء إن قام بذاته لزم تكثّ  وألنّ »قوله: 

 كام سبق. ةً يق غریه مغايرة كلّ 

                                                             

 ( استربدلت الواو بالفاء يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: وإّن. )املصطفوي(0)

موضوعة بني قوسني. « صفاته»، ثّم من بعدها كلمة «ذاته»( وردت يف املطبوع من النهج يف هذا املوضع كلمة: 4)

 )املصطفوي(

 .91( هنج احلق ص3)
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، قلنا: مندفع بعدم احتياج «فيلزم الدور ،وذاته حمتاجة إىل البقاء، احتاج البقاء إىل ذاته»قوله: 

كام سبق، فهو قائم بذاته من غری احتياج الذات إليه بل مها  قان معاً البقاء بل مها متحقّ الذات إىل 

 .معاً  (1)قانمتحقّ 

صاف الوجود م، فالبقاء موصوف ببقاء هو عني ذلك البقاء كاتّ ، قلنا: مسلّ «بقاؤه باق»قوله: 

 بالوجود.

 ا قائلون بقدمه.قلنا: کنوع، ألنّ  ،«للحوادث ه يلزم أن يكون حماًل وألنّ »ه: قول

 .بقاء البقاء نفس البقاء بام سبق من أنّ  ، قلنا: مندفعت «يكون له بقاء آخر ويتسلسل»قوله: 

الصفات  ، قلنا: قد سبق أنّ «لزم قيام املعنى باملعنى، فلو بقيت بالبقاء، صفاته تعاىل باقية»قوله: 

فال ، ، وتبقى الصفات ببقاء الذاتة فيمكن أن يكون البقاء صفة للذاتيق ليست مغايرة للذات بالكلّ 

 ، انتهى.«يلزم قيام املعنى باملعنى

 أقول:

قد أوضحنا لك وهن تلك األجوبة وما فيها من االشتباه واخللط واخلبط، وأّما ما 

االحتياج إىل الغري الذي مل يكن من ذاته يوجب اإلمكان، ومن »أجاب به ههنا أّوالً من أّن 

، ففيه أّنه مكابرة عىل املقّدمة الكّليقة العقليّة الرضورّية، فال «ممكناً كان صفاته من ذاته مل يكن 

يستحّق إاّل اإلعراض، عىل أّن ظاهر ما ذكره من أّن االحتياج إىل الغری الذي مل يكن من ذاته 

يوجب اإلمكان يقتيض أّن الواجب لو احتاج إىل يشء من الساموّيات واألرضيّات أيضًا، ال 

 (0)ًا إلمكانه ألّن الكّل ناٍش من ذاته، وفساده أظهر من أن خيفى.يكون ذلك موجب

قلنا: ال يلزم التكّثر، ألّن الصفات الزائدة »وأّما ما أجاب به ههنا ثانيًا بقوله: 

                                                             

 ( يف إحدى النسخ املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: حتّققا. )املصطفوي(1)

يف الطبعة املرعشّية بني قوسني، کّا يقتيض وجودها يف « وفساده أظهر من أن خيفى»العبارة، أي قوله: ( وردت هذه 0)

 نسخة دون أخرى من النسخ املعتمد عليها يف تلك الطبعة، واهلل العامل. )املصطفوي(
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بام سبق من كونه يف السخافة نظری قول  مردودت ، ف«ليست غريه مغايرة كّليًَّة كّم سبق

 فمثله كمثل احلامر الذي حيمل األسفار. املهذارا الناصب وأمّ ، منه احلامر من ضّل 

بذاته تعاىل من غری احتياج الذات  من جواز كون البقاء قائامً  ا ما أجاب به ثالثاً وأمّ 

دة دة وعلوم متعدّ صات متعدّ دة وتشخّ فهو كالم فاسد كإثبات وجودات متعدّ ، إليه

من  ءه العقالنزّ وباجلملة ليس يف ذلك سوى إثبات فضل ، من غری حاجة له إليها

 ؟ه اهلل سبحانه عنهنزّ فكيف ال ير ، ة عنها لرشفهااحلكامء األجرام الفلكيّ 

 ،«لخإ ..البقاء موصوف ببقاء هو عني ذلك البقاء» من أنّ  ا ما أجاب به رابعاً وأمّ 

بالبقاء الذي هو عني  ه هل جيوز أن يكون تعاىل باقياً املتنازع فيه بيننا وبينكم هو أنّ  ففيه أنّ 

بالبقاء الذي هو عني ذاته جاز أن يكون بقاؤه  فإذا جاز أن يكون البقاء باقياً ؟ ذاته أم ال

الواجب باق،  من أنّ  (1)به شيخكم األشعري فاهندم بنيان ما استدّل ، كذلك تعاىل أيضاً 

األشاعرة  أيضاً و، كر يف املواقف ورشح التجريدأن يقوم به معنى هو البقاء كام ذر  فال بدّ 

ة راجع إىل النفي القول بالعينيّ  أنّ  (0)لزعمهمام ذهبوا إىل زيادة الصفات وأنكروا عينيتها إنّ 

علم له، وقادر ال قدرة له، إىل غری ذلك  ال ه تعاىل عاملى ذلك أنّ املحض، وأن يكون مؤدّ 

يف  الصفات آٍت ح به شارح العقائد، وهذا املحذور الذي محلهم إىل القول بزيادة كام رّص 

البقاء » قائلني بأنّ  ههناة واعرتفوا به ، فكيف نسوا إنكارهم للعينيّ البقاء، وبقائه أيضاً 

نا إلزامي هلم، فإن ههف و باجلملة كالم املصنّ  ؟!«البقاءموصوف ببقاء هو عني ذلك 

 واحلمد هلل رب العاملني.، رجعوا عن ذلك ووافقوا، فنعم الوفاق

                                                             

 ثباته خرط القتاد. )املؤّلف(( والقول بأّن البقاء ال حيتاج يف البقاء إىل بقاء زائد دون ذاته تعاىل حتّكم، ودون إ1)

أّنه عامل ال علم له صفة موجودة، فيكون « إّنه عامل ال علم له»( وإّنام نرسب هذا إىل الزعم ألّن مرادهم من قوهلم: 0)

 ، وليس بمحال. )املؤّلف(«أعمى ألعمى له صفة موجودة يف اخلارج»بمنزلة قولنا 
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وألّنه يلزم أن يكون حماًل »ف:  نقله من قول املصنّ عاّم  ساً ا ما أجاب به خاموأمّ 

لوح عليه آثار ]تـ[ـ املنقول كالمت  ، ففيه أنّ «للحوادث، فيكون له بقاء آخر، فيتسلسل

ً  السقم، ألنّ  ده ا ال وجه له، ويعّض للحوادث کّ  تفريع لزوم التسلسل عىل كونه حمالق

 حيث قال:، كالم املصنف يف كتاب هنج املسرتشدين أيضاً 

 ۔نتهىا (1)«عىل الذات لزم التسلسل زائداً البقاء لو كان  وألنّ »

ة، ص كام وقع منه مثل هذا غری مرّ الناصب زاد يف كالم املصنف أو نقّ  فالظاهر أنّ 

 (0).ح حقيقة احلالهنا لتتّض هف ح من نسخة املصنّ مصحّ  فوجب الرجوع إىل أصلٍ 

بام أسبقناه من لزوم  فمدفوع، عن لزوم التسلسل بام أسبقه ا ما أجاب به سادساً وأمّ 

 اهندام دليلهم.

الصفات ليست مغايرة للذات بالكّليَّة فيمكن أن » من أنّ  ا ما أجاب به سابعاً وأمّ 

من مجلة الصفات الباقية  ففيه أنّ  «يكون البقاء صفة للذات، وببقى ببقاء الذات.. إلخ

ريد ببقاء البقاء بقاء الذات عينه الذي بقي به الذات يلزم ما ذكرنا اىل البقاء، فإن أر هلل تع

من اهندام دليلهم عىل زيادة البقاء عىل الذات، وإن أراد به غری ذلك البقاء يلزم  سابقاً 

،  أن يكون بقاء البقاء ببقاء قائم بذاتها مل يقل به أحد، فتعنّي وهو کّ ، بقاء الذات ببقائني

عىل  هذا البحث إلزامي ف من قيام املعنى باملعنى، وأيضاً فيلزم ما ذكره املصنّ 

وا عىل عدم بقاء األعراض بوجوه ثالثة مذكورة يف املواقف، األشاعرة حيث استدلّ 

                                                             

 .34( هنج املسرتشدين ص1)

الطبعة القّمية للكتاب، ومل يررش فيها إىل النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف طباعة الكتاب، وكّلام فيها  ( والنّص موجود يف0)

ق بام هو أهله، أرجو من اهلل  قق تعليقات من الشيخ عني اهلل األرموي، وتقديم من السّيد رضا الصدر، وحقُّ الكتاب أن حير

 )املصطفوي(أن يوفِّق مهرة هذا الفن للنهوض هبذا الواجب. 
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والبقاء عرض فيلزم قيام العرض ، صفة ببقاء قائم هباا لو بقيت لكانت متّ منها أهّن 

بل هو أمر اعتباري ، قني ليس بعرضف وسائر املحقّ  فالبقاء عند املصنّ وإاّل ، بالعرض

ليس قيام العرض بالعرض بمستحيل  صف به العرض كاجلوهر، وأيضاً جيوز أن يتّ 

وال يستحيل قيام عرض بعرض »حيث قال: ، ح به يف هنج املسرتشدينعنده كام رّص 

وهذا رصيح فيام  (1)،«من االنتهاء إىل حمل جوهري كالرسعة القائمة باحلركة، وال بّد 

 واهلل تعاىل أعلم بحقائق املرام.، لزاماإلذكرنا من إرادة 

                                                             

 .41( هنج املسرتشدين ص1)
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[25] 

 املصنّف رفع اهلل درجته:قال 

 خامتة تشتمل عىل حكمني.»

 البقاء يصّح عىل األجسام بأُسها، وهذا حكم رضوري ال يقبل التشكيك. ،لاألوّ 

وخالف فيه النظام من اجلمهور، فذهب إىل امتناع بقاء األجسام بأُسها، بل كّل آٍن يوجد فيه 

ن أن يبقى جسم ما من األجسام، فلكّيها جسم ما، يرعدم ذلك اجلسم يف اآلن الذي بعده، وال يمك

 وعنرصهّيا، بسيطها ومرّكبها، ناطقها وغریها، آنني.

وال شّك يف بطالن هذا القول لقضاء الرضورة بأّن اجلسم الذي شاهدته حال فتح العني هو 

الذي شاهدته قبل تغميضها، واملنكر لذلك سوفسطائي، بل السوفسطائي ال يشّك يف أّن بدنه الذي 

يتبّدل بدنه من أّول حلظة إىل آخرها، وهؤالء جزموا  (1)ن باألمس هو بدنه الذي كان اآلن، وأّنه ملكا

 انتهى. (0)،«بالتبّدل

 قال الناصب خفضه اهلل:

ب من جمموع أعراض جمتمعة، والعرض ال يبقى زمانني ملا أقول: اجلسم عند النظام مركّ »

وعدم جواز ، ة البقاءرضورة موجوديّ  يكون كذلك عنده، واحلق أنّ  سنذكر بعد هذا، فاجلسم أيضاً 

وليست هذه الرضورة ، األعراض ال تبقى زمانني احلكم بأنّ  إىل (3)قيام العرض بالعرض دعتا

اجلسم جمموع األعراض  ا ما ذهب إليه النظام أنّ حاصلة يف األجسام جلواز قيام البقاء باجلسم، وأمّ 

 ، انتهى.«كام ذكره ة البقاء عىل األجسام يكون باطالً به يف عدم صحّ فباطل، فمذه، املجتمعة

  

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: ال. )املصطفوي(1)

 .91( هنج احلق ص0)

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: دعت. )املصطفوي(4)
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 أقول:

غرض الناصب من ذكر حّقه الباطل إظهار أّن فساد قول النظام ليس ألجل فساد 

قوله بعدم بقاء األعراض الذي هو مبنى حكمه عىل عدم بقاء األجسام، بل هو ألجل 

، ألّن ما شارك فيه األشعري معه من فساد حكمه بأّن األجسام مرّكبة من األعراض

القول بعدم بقاء األعراض مبنيت عىل مقّدمتني رضوريتقنْي مها موجودّية البقاء وعدم 

جواز قيام العرض بالعرضر هذا حمّصل مرامه، ويتوّجه عليه أّن دعوى الرضورة يف 

واعرتف به صاحب كلٌّ من املقّدمتني باطلة إذ التحقيق أّن البقاء أمر اعتباري كام مّر، 

املواقف أيضًا، وقد مّر أيضًا جواز قيام العرض بالعرض كالّسعة والبطء باحلركة، 

والدليل املذكور يف املواقف وغریه إلثبات عدم بقاء األعراض مدخول كام سيجيء ما 

يوّضحه، فيكون النظام واألشاعرة رشيكني يف شطر من الفساد، غاية األمر أن يكون 

 ثر فسادًا.مذهب النظام أك

دعوى الرضورة يف »من أّن  (1)وأّما ما ذكره الناصب يف حاشية كالمه يف هذا املقام

فمدخول بأّن املراد بالبدن  «عدم تبدل البدن مع حتلله وورود البدل يف حمل املنع.. إلخ

األجزاء األصليّة التي تقوم هبا التشّخصات البدنّية، وهي باقية من أّول العمر إىل آخره 

كام رّصحوا به يف بحث املعاد، فال يقدح يف احلكم بعدم تبّدل البدل حتّلل فواضله التي 

 طب، ]فـ[ـتأّمل.كام ذركر يف علم ال (0)هي الرطوبة الغريزّية بواسطة احلار الغريزي

                                                             

عليها يف الطبعة املرعشّية، ورّد ( يبدو أّن البن روزهبان حاشّية يف هذه املناقشة قد سقطت من النسخ اخلطّية املعتمد 1)

 السّيد الشهيد يف هذا املقام متوّجهت عىل ذلك. )املصطفوي(

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: احلرارة الغريزّية. )املصطفوي(0)
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[26] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 األعراض.ة بقاء الثاين يف صّح  (1)احلكم»

لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة  بل كّل ، األعراض غری باقية ذهبت األشاعرة إىل أنّ 

ب وغری ذلك من ويبوسة وحركة وسكون وحصول يف مكان وحياة وطعم وعلم وقدرة وتركّ 

 وجوده.ه ال جيوز أن يوجد آنني متصلني، بل جيب عدمه يف اآلن الثاين من آن األعراض، فإنّ 

 ه ال حكم أجىل عند العقل من أنّ مكابرة للحس وتكذيب للرضورة احلاكمة بخالفه، فإنّ  وهذا

عدم ومل يتغری، ه مل ير اللون الذي شاهدته يف الثوب حني فتح العني هو الذي شاهدته قبل طبقها، وأنّ 

 منه؟!وأي حكم أجىل عند العقل من هذا وأظهر 

 ألنّ ، وجد يف آن بعدهير  عدم يف كل آن ثمّ اإلنسان وغریه ير ل أن يكون إنه يلزم منه حماالت، األوّ  ثمّ 

من أعراض  ق كونه إنساناً يف حتقّ  باعتبار اجلواهر األفراد التي فيه عندهم، بل ال بدّ  اإلنسان ليس إنساناً 

كل عاقل  صاته، ومعلوم بالرضورة أنّ قائمة بتلك اجلواهر من لون وشكل ومقدار وغریها من مشخّ 

 (2)ـ]ـيني[وهل إنكار السوفسطائي ،آن، ومن خالف ذلك كان سوفسطائياً  يف كّل  تتغرّی ة ال جيد نفسه باقي

أحد بقاء ذاته وبقاء مجيع املشاهدات آنني من  ة عند بعض االعتبارات أبلّ من إنكار كّل يق للقضايا احلّس 

ويعرض عىل عقله ، دهالذي قلّ  إمامهد املنصف يف هذه املقالة التي ذهب إليها فلينظر املقلّ  الزمان؟!

إمامه الذي  وهل يقرص حكمه ببقائه وبقاء املشاهدات عن أجىل الرضوريات، ويعلم أنّ  ،حكمه هبا

وأنه قد التجأ إىل ركن ، د من ال يستحق التقليدده إن قرص ذهنه عن إدراك فساد هذه املقالة فقد قلّ قلّ 

نا من غّش » :(3)قال  (3)]قد[و، ذهبهه وأخفى عنه موإن مل يقرص ذهنه عن ذلك فقد غّش  ،غری شديد

                                                             

 ( ليس يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ملرعشّية: السوفسطائي. )املصطفوي(( وردت هذه الكلمة مفردة يف الطبعة ا0)

 ( ليست موجودة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(4)

 )املصطفوي(«. »حمّل « »( يف الطبعة املرعشّية: 3)
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 (1)«.فليس منا

 م. كام تقدّ عىل الوحدة وعدم التغرّی  ه يلزم تكذيب احلس الداّل أنّ ، الثاين

دم مل جيب أن خيلفه فكان السواد إذا عر  (2)،واحدا مل يدم نوعه  آناً ه لو مل يبق العرض إاّل إنّ ، الثالث

من األلوان إذ ال  يشءوأن ال حيصل ، عقيبه بياض أو محرة أو غری ذلك آخر، بل جاز أن حيّل  سوادت 

 بقائه.عىل وجوب  دوامه يدّل  وجه لوجوب ذلك احلصول، لكنّ 

ز جلوّ ، ز العقل عدم كل عرض يف اآلن الثاين من وجوده مع استمراره يف احلسلو جوّ ، الرابع

 يتمّشىوهذا الدليل ال ، استمراره يف احلس ام هو مستند إىلذلك يف اجلسم، إذ احلكم ببقاء اجلسم إنّ 

 من األجسام آنني، لكنّ  يشء، فال يمكن احلكم ببقاء فيكون باطالً ، النتقاضه باألعراض عندهم

 السفسطة.يف ذلك هو عني  الشّك 

 مل وإاّل ، مكان الذايت إىل االمتناع الذايت رضورياإلمن  اليشءاحلكم بامتناع انقالب  أنّ ، اخلامس

، ة، وجاز أن ينقلب العامل من إمكان الوجود إىل وجوب الوجودمن القضايا البدهييّ  بيشءق يبق وثو

واجب الوجود إىل  (4)باب إثبات الصانع تعاىل، بل وجيوز انتقال (3)فينسدّ ، رفيستغني عن املؤثّ 

 البطالن.وهو رضوري  ،االمتناع

فتكون كذلك يف اآلن ، لاآلن األوّ ر ذلك فنقول: األعراض إن كانت کكنة لذاهتا يف و إذا تقرّ 

وإذا كانت کكنة يف الثاين جاز عليها  ،مكان الذايت إىل االمتناع الذايتاإل لزم االنتقال من الثاين، وإاّل 

                                                             

يف  قال رسول اهلل »، قال: عن آبائه  [ بسنده عن عّل بن موسى الرضا 11يف املجالس ]ص ( رواه الصدوق 1)

إّن رسول اهلل صىل اهلل عليه »[ بسنده املنتهي إىل أيب هريرة: 92ص 1]و[يف صحيح مسلم ]ج«. حديٍث: ليس منّا من غّش مسلامً 

 3، وكذا رواية أخرى بعد هذه الرواية. ويف كنز العامل ]ج«وسلم، قال: من محل علينا السالح فليس منّا، ومن غّشنا فليس منّا

، «من غّش فليس منّا»، وأيضًا: «ليس منّا من غّش »، وكذا رواية أخرى عن أيب هريرة: «ن غّشنا فليس منّام»[ عن أيب محراء: 44ص

 )شهاب الدين(«. من غشني فليس مني»، وعن أيب هريرة: «ليس منّا من غّش مسلاًم أو رّضه أو ماكره: »وعن عّل 

 )املصطفوي(«. يدم نوعهمل »حمّل: « مل يلزم تأبيد نوعه»( يف بعض النسخ اخلطّية: 0)

 ( يف املطبوع من النهج: فيرسد. )املصطفوي(4)

 ( يف املطبوع من النهج وإحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: انقالب. )املصطفوي(3)
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 بوجهني.وا البقاء، وقد احتجّ 

 بالعرض.البقاء عرض فال يقوم ، لاألوّ 

، وال إىل الفاعل  لكان کتنعاً وإاّل ، ذاتهعدمه ال يستند إىل  ألنّ ، دمالعرض لو بقي ملا عر  أنّ ، الثاين

 طريان الضد عىل املحل مرشوط بعدم الضدّ  جياد، وال إىل طريان الضد، ألنّ اإلأثر الفاعل  ألنّ 

 رشطه اجلوهر ال غری، وهو باق، ألنّ ، ل ذلك العدم به دار، وال إىل انتفاء رشطهلّ ل عنه، فلو عر األوّ 

 لعرض.اوالكالم يف عدمه كالكالم يف عدم 

لكن نمنع امتناع قيام ، مناعىل الذات، سلّ  زائداً  ل املنع من كون البقاء عرضاً واجلواب عن األوّ 

 عرض.وهي ، ء عرضان قائامن باحلركةوالبطالّسعة  العرض بمثله، فإنّ 

، مناسلّ  الثاين؟عدم عندكم لذاته يف الزمان ث كام ير لاالثعدم لذاته يف الزمان ال ير  ه مِلَ وعن الثاين أنّ 

 (1)ستندـ[ـم]لكن ، مناسلّ  دم.بأعراض ال تبقى، فإذا انقطع وجودها عر  لكن جاز أن يكون مرشوطاً 

عدم لكن ير ، مناسلّ  سبب.له من  العدم کكن ال بدّ  جياد، فإنّ اإلإىل الفاعل، ونمنع انحصار أثره يف 

العكس، وباجلملة بل األمر ب، األول ونمنع اشرتاط طريان الثاين بعدم الضدّ ، بحصول املانع

 كانت لـاّم سمع، ا ال تر فإهّن ، ةه السوفسطائيّ بَ فاالستدالل عىل نقيض الرضوري باطل كام يف شر 

 انتهى. (4)،«(2)االستدالالت يف مقابلة الرضوريات

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: ذهب األشعري ومن تبعه من األشاعرة إىل أّن العرض ال يبقى زمانني، فاألعراض »

مجلتها غری باقية عندهم، بل هي عىل التقيض والتجّدد، ينقيض واحد منها ويتجّدد آخر مثله، 

جد فيه إّنام هو للقادر املختار، فإّنه خيّصص  وّتصيص كلٍّ من اآلحاد املتقضّية املتجّددة بوقته الذي ور

بمجّرد إرادته كّل واحد منها بوقته الذي خلقه فيه، وإن كان يمكن له خلقه قبل ذلك الوقت وبعده، 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: يستند. )املصطفوي(1)

 املرعشّية: الرضورات. )املصطفوي(( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة 0)

 .11-91( هنج احلق ص4)
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وإّنام ذهبوا إىل ذلك ألهّنم قالوا بأّن السبب املحوج إىل املؤّثر هو احلدوث، فلزمهم استغناء العامل 

ملا رّض عدمه يف  –ّوًا كبریًا تعاىل عن ذلك عل –حال بقائه عن الصانع، بحيث لو جاز عليه العدم 

وجوده، فدفعوا ذلك بأّن رشط بقاء اجلوهر هو العرض، ولـاّم كان هو متجّددًا حمتاجا إىل املؤّثر دائاًم، 

كان اجلوهر أيضًا حال بقائه حمتاجًا إىل ذلك املؤّثر بواسطة احتياج رشطه إليه، فال استغناء أصاًل، 

صفة ببقاء قائم هبا، والبقاء ا لو بقيت لكانت باقية متّ أهّن  منها ،واستدّلوا عىل هذا املّدعى بوجوه

 .عى والدليلهذا هو املدّ ر وهو حمال عندهم، فيلزم قيام العرض بالعرض، عرض

ة إىل بقاء األعراض، ودليلهم كام ذكر هذا وذهبت الفالسفة ومن تابعهم من املعتزلة واإلماميّ 

 ال داللة للمشاهدة عىل أنّ  وتكذيب للرضورة، واجلواب أنّ  القول بخالفه مكابرة للحّس  الرجل أنّ 

متواردة بال فصل، كاملاء الدافق من األنبوب يرى  جلواز أن يكون أمثاالً ، املشاهد أمر واحد مستمرّ 

ه أمثال نّ أ فمن قال، صالوهو يف احلقيقة أمثال تتوارد عىل االتّ ، بحسب املشاهدة اً مستمرّ  واحداً  أمراً 

للمحسوسات، وكذا  منكراً  اً ينبغي عىل ما يزعمه هذا الرجل أن يكون سوفسطائيّ  متواردة كان

ه حيكم ألنّ ، ه سوفسطائيكم بأنّ ك كان ينبغي أن حير ليس بمتحرّ  الشطّ  جالس السفينة إذا حكم بأنّ 

ة، ويا ليت هذا الرجل كان مل يعرف لفظ رنا قبل هذا مذهب السوفسطائيّ بخالف احلس، وقد صوّ 

 السفسطة.وهو جاهل بمعنى ، طلق فيهاه يطلقه يف مواضع ال ينبغي أن ير السوفسطائي، فإنّ 

اللون الذي شاهدته يف الثوب حني فتح العني هو  ال حكم عند العقل أجىل من أنّ » أنّ  ما قال ثمّ 

ويمكن ورود الغلط ، هنا مستند إىل حكم احلسه، فنقول: حكم العقل «الذي شاهدته قبل طبقها

ل كام ذكرنا يف مثال املاء الدافق من األنبوب، وكثری من ه كان حيسب املثل عني األوّ س، ألنّ للح

ه مكابر نّ أقال بواسطة غلط احلس، فمن خالف ذلك احلكم كيف ير  اً األحكام يكون عند العقل جليّ 

 للرضورة؟

 مذهبهم.ذكر مخس حماالت ترد عىل  ثمّ 

باعتبار  اإلنسان ليس إنساناً  يوجد يف آن بعده، ألنّ  ثمّ  ،آنٍ عدم يف كل اإلنسان وغریه ير  أنّ ، لاألوّ 

 أحدٍ  كّل  أنّ  هذه أعراض، ومعلومت  نسانيته من اللون والشكل، وكّل إيف  اجلواهر األفراد، بل ال بدّ 

األشخاص يف الوجود  واجلواب أنّ ، آن، وخمالفة هذا سفسطة ل يف كّل ا باقية ال تتبدّ جيد من نفسه أهّن 
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ة التي هبا اإلنسان ة اخلارجيّ فاهلويّ ، تبادر إليه الوهمصاهتا كام ير اهتا ال بمشخّ يتاميزون هبويّ اخلارجي 

صات ليست داخلة وإن توارد عليه األمثال من األعراض، فهذه املشخّ ، يف مجيع األزمنة إنسان باقيةر 

صة له باقية يف ته املشخّ وهويّ  ل اإلنسان، فذات اإلنسانهلا تبدّ ى يلزم من تبدّ ة حتّ يف ذاته وهويته العينيّ 

ات واخلرافات التي يريد أن والطامّ  هذا؟سفسطة يف  مجيع األحوال، وتتوارد عليها األعراض، وأّي 

 إليها.متيل هبا خواطر السفهة إىل مذهبه غری ملتفت 

 جوابه.ه يلزم تكذيب احلس، وقد عرفت أنّ ، الثاين

دم مل جيب أن مل يلزم تأبيد نوعه، فكان السواد إذا عر  داً واح  آناً ه لو مل يبق العرض إاّل أنّ ، الثالث

اجلسم ألن يفيض  عدّ السواد إذا فاض عىل اجلسم أر  إىل آخر الدليل، واجلواب أنّ .. خيلفه سواد آخر

عليه سواد مثله، واملفيض للسواد هو الفاعل املختار، لكن جرى عادته بإفاضة املثل بوجود 

املثل، وهذا ينايف قاعدة القوم يف  إفاضتهعىل وجوب  ولزوم النوع يدّل ف، االستعداد وإن جاز التخلّ 

 القادر.إسناد األشياء إىل اختيار الفاعل 

ز ز العقل عدم كل عرض يف اآلن الثاين من وجوده مع استمراره يف احلس جلوّ لو جوّ ، الرابع

األصل بقاء  حلس، واجلواب أنّ ام هو مستند إىل استمراره يف ااحلكم ببقاء اجلسم إنّ  ذلك يف اجلسم، إذ

ف حكم األصل يف األعراض ه عىل األصل، وّتلّ ، فاحلكم ببقاء اجلسم ألنّ اً كل موجود مستمرّ 

إن »ا ما قال: للحكم ببقاء األجسام، وأمّ  لدليل خارجي، فعدم احلكم ببقاء األعراض مل يكن منافياً 

 جوابه. فقد مرّ  «يف ذلك عني السفسطة الشّك 

إىل  ..مكان الذايت إىل االمتناع الذايت رضورياإلمن اليشء احلكم بامتناع انقالب  أنّ ، واخلامس

ل، وكذلك يف اآلن الثاين، قوله: األعراض كانت کكنة لذاهتا يف اآلن األوّ  آخر الدليل، واجلواب أنّ 

ليس عىل هذا إمكان الوجود غری إمكان البقاء، و :، قلنا«وإذا كانت کكنة يف الثاين جاز عليها البقاء»

من االنقالب الذي ذكره، وهذا استدالل يف غاية الضعف كام هو ديدنه يف يشء التقدير 

 .االستدالالت املزخرفة

ورد عليه من وما أر ، ل الدليلني قد ذكرنافأوّ ، هبام األشاعرة ما ذكر من الدليلني الذين احتّج  ثمّ 

وقد ، وثبوهتام مذهب للشيخ األشعري منع امتناع قيام العرض بالعرض ومنع كون البقاء زائداً 
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اجع.هعليهام يف حملّ  دّل استر   ، فلریر

منهم  رة واألشاعرةوثاين الدليلني مدخول بام ذكره وبغریه من األشياء، وقد ذكره علامء السنّ 

 ، انتهى.«صاحب املواقف وغریه، فاعرتاضاته عىل ذلك الدليل الثاين منقولة من كتب أصحابنا

 أقول:

 فيه نظر.

فألّن ما ذكره يف وجه ذهاب األشاعرة إىل عدم بقاء األعراض ال يسمن  ّما أّوالً،أ

وال يغني من جوع، إذ ال تقتيض صّحة تلك املقدمة التي اضطّروا إىل استعامهلا لدفع 

ذلك اإلشكال، جلواز أن تكون فاسدة يف نفسها كمقّدمة الطفرة التي التزمها النظام 

رد عليه يف حتقيق حقيقة اجلسم مع ظهور بطالهنا، وأيضًا لدفع اإلشكال املشهور الوا

لو تم إّنام يقتيض القول بعدم بقاء األعراض التي حيتاج إليها بقاء اجلوهر، ال عدم بقاء 

 (1)الكل كام ذهبوا إليه.

فألّن ما ذكره من مجلة وجوه أدلة األشاعرة مدخول بأّن قيام العرض وأّما ثانيًا، 

سّيام عندّيات األشاعرة ال تقوم حّجة عىل  (0)والعندّياتبالعرض ليس بمحال، 

 اخلصم.

مدخول بأّن الرجل  «من أّن دليلهم كّم ذكره هذا الرجل.. إلخ»فألّن ما ذكره:  وأّما ثالثاً،

مل يذكر دلياًل عىل ما ادعاه من بقاء األعراض لظهور أّنه بدهيي  نعم الرجل هو املصنّف 

ال حيتاج إىل دليل، وإّنام ذكر لوازم فاسدة لدعوى األشاعرة حيصل منها التنبيه عىل ذلك 

                                                             

 ( وكون كّل عرض کّا حيتاج إليه بقاء اجلسم غری مسّلم، ]فـ[ـتأّمل. )املؤّلف(1)

( العندّيات: مجعت جمعول لكلمة عندي، يرطلق يف الكتب العلمّية عىل آراء الشخص التي ال تقوم عليها حّجة وال 0)

 دين(يوافقها أحد. )شهاب ال
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املّدعى البدهيي أيضًا، واحلاصل عىل ما أشار إليه املصنّف يف الالزم الرابع وشارح املواقف 

 (1)ام أّن احلكم ببقاء األجسام رضوري حيكم به العقل بمعونة احلس،يف ذيل هذا املقام أّنه ك

كذلك احلكم ببقاء األعراض كاأللوان رضوري حيكم به العقل بمعونته أيضًا، وما ذركر يف 

صورة االستدالل عىل ذلك تنبيه عىل حكم رضوري، فاملناقشة فيها بأمثال توارد األمثال ال 

صنّف يف مفتتح إيراده بأّن التنبيه عىل ذلك ليس جمّرد حكم جيدي طائالً، وأيضا قد رّصح امل

إىل ذلك  احلس واملشاهدة، ومع ذلك قد تومّهه الناصب من كالمه، كيف؟ وقد ضّم 

هذا مكابرة للحس وتكذيب للرضورة بخالفه، فإنه ال »دعوى الرضورة العقليّة حيث قال: 

يف  (0)شارة إىل ما ذكره صاحب املواقف، وفيه إ«حكم أجىل عند العقل من أّن اللون.. إلخ

تأويل ما نرسب إىل أفالطون من قدحه يف احلّسيقات، وهو أّن جزم العقل باحلّسيقات ليس 

بمجّرد احلس، بل ال بّد مع اإلحساس من أمور تنضّم إليه، فترلجأ تلك األمور العقل إىل 

املنضمة إىل االحساس املوجبة اجلزم بام جيوز به من احلسيّات، وال يرعلم ما تلك األمور 

للجزم، ومتى حصلت لنا؟ وكيف حصلت؟ فال تكون احلّسيات بمجّرد تعّلق اإلحساس 

 :يف رشحه بأنّ  هبا يقينية، وهذا حقٌّ ال شبهة فيه، وقد رّصح سيّد املحّققني 

ة عـىل الغـری، ات مهـا العمـدة يف العلـوم، ومهـا يقومـان حّجـاحلّسيقات والبـدهييّ »

ات فـإذا ثبـت االشـرتاك يف أسـباهبا، يق ا احلّسـطـالق، وأّمـاإلا البـدهييات فعـىل أمّ 

 ۔نتهىا (4)«أي فيام تقتضيها من جتربة أو تواتر أو حدس أو مشاهدة

ا شارك فيها مجيع العقالء من احلكامء مسألة بقاء األعراض کّ  وال ريب يف أنّ 

                                                             

 ( دعوى الرضورة ههنا اّتفاقّية من الفريقني، وال فرق بينها وبني دعوى الرضورة يف بقاء العرض كام ال خيفى. )املؤّلف(1)

 ( فيه إشارة إىل أّن الناصب توارد يف هذه املناقشة مع غریه، فإهّنا مذكورة يف املواقف. )املؤّلف(0)

 .11-12ص 1( املواقف ج4)
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 ين هم بمعزل عن الشعور والعقل.سوى األشاعرة الذ ة واملعتزلة ومن تابعهمواإلماميّ 

ا ما ذكره من التمثيل لغلط احلس يف ماء الفوارة، فالغلط فيه ظاهر، لظهور وأمّ 

سبب الغلط فيه، وعدم اشرتاك مجاعة من العقالء يف إثباته، بخالف ما نحن فيه من 

 السبب الذي ذكروه يف غلط احلس عند توارد األمثال كام يف ماء اجلسم وأعراضه، فإنّ 

اخليال مل  واحد منها من حيث خصوصه، لكنّ  ق بكّل احلس وإن تعلّ  هو أنّ  الفوارة

، اً مستمرّ  واحداً  هناك أمراً  أنّ  (1)لرائيلل خيق منها عن غریه، فير  متاز كلٌّ يستثبت ما به ير 

وحيكم  ،العقل اخلالص عن مزامحة الوهم واخليال جيد يف ماء الفوارة اتصال املدد ثمّ 

ه والتفات، وليس فيام ذهب إليه النظام واألشاعرة من عىل غلط احلس بأدنى توّج 

ى للعقل جتويز صاله حتى يتأتّ دها وصول مدد واتّ  األجسام واألعراض وجتدّ تقيّض 

ره ا قرّ احلكم بغلط احلس يف احلكم بالبقاء، وكان النظام واألشاعرة وقعوا يف ذلك کّ 

م لوا يف حقيقة ما أرادوه من ذلك، فإهّن د من غری أن يتأمّ ة من اخللق اجلديالصوفيّ 

ها مدادها، كذلك األشياء الظاهرة كلّ وإاملاء كام يدوم ويبقى بالعني  أرادوا بذلك أنّ 

، و ليس يف تبقى بإفاضة اهلل تعاىل، ولو انقطع مدد الفيض عنها حلظة الرتفعت رأساً 

 ل.فتأمّ ، كام ذهبوا إليه اً فآن دها آناً  املخلوقات وجتدّ ذلك حكم بتقيّض 

، ف ل املحاالت اخلمسة التي ألزمها املصنّ ما أجاب به عن أوّ  فألنّ  ،ا رابعاً وأمّ 

 لغریه: شارح املقاصد قال موافقاً  ه عليه أنّ فيتوّج 

ــ إنّ » ــاملاهّي ــة إن اعتر ــع التحّق ــربت م ــاً مّ ق سر ــال ير  يت ذات ــة، ف ــال ذات وحقيق ق

ــا ــاء وحقيقته ــل ماهيّ ، العنق ــاب ــا ير ، ته ــأي م ــاتعّق ــ، ل منه ــع  ربت الوإذا اعتر م

                                                             

، وقد أصلحناها لعدم استقامة املعنى، إاّل لو كانت الكلمة مسبوقة بكلمة «للرائي»ال « الرائي»املرعشّية: ( يف الطبعة 1)

 )املصطفوي(«. فيتخّيل»
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ــ ــالتحّق ــمّ ق سر ــ، ةيت هوّي ــوقــد ير ــة التشــخّ راد باهلوّي ــه الوجــود ص، وقــد ير راد ب

 ۔نتهىا «اخلارجي

اهتا األشخاص يف الوجود اخلارجي يتّميزون ّبويّ »ة يف قوله: فإن أراد الناصب باهلويّ 

وإن أراد به ، ففساده ظاهر ،قالتحقّ ة املعتربة ال مع هيّ ـ]ـا[امل «إلخ ..صاهتاال بمشّخ 

فكيف يوجب ، فاق األشاعرةالوجود مشرتك بني املوجودات باتّ  الوجود فكذلك، ألنّ 

إذا  ته وفساده، وأيضاً ه أولياءه حتى ننظر يف صحّ متايزها؟! وإن أراد هبا معنى آخر فلينبّ 

ة يف أمر ص وليس يظهر هلا مدخليّ صات عن كوهنا مفيدة للتشخّ عزل الناصب املشخّ 

ا من األشخاص بمنزلة احلجر ا يف عدم ارتباطها بمحاهلّ فقد حكم أهّن ، سوى ذلك

 .اه أسالفه من األشاعرةأسخف سفسطة أورثها إيّ  (1)، وهياملوضوع بجنب اإلنسان

 م.تقدّ ما أجاب به عن ثاين املحاالت الالزمة مدفوع بام  فألنّ  ،ا خامساً وأمّ 

 حكمه بأنّ  ما أجاب به عن ثالث املحاالت الالزمة مدخول بأنّ  فألنّ  ،ا سادساً وأمّ 

ينايف قاعدة  املختاردون الفاعل  اجلسممفيض االستعداد هو السواد الفائض عىل 

من األشياء، بل  يشءسوى قدرته تعاىل يف حدوث  يشءاألشعري من نفي مدخلية 

 احلكامء حيث قال:هذا مذهب  ح صاحب املواقف يف بحث قدم إرادته تعاىل بأنّ رّص 

ه مــأخوذ مــن ا حادثــة قائمــة بــذاهتا ال بذاتــه تعــاىل، فكأّنــوقالــت املعتزلــة: إهّنــ»

 ۔نتهىا (0)،«ه عند وجود املستعد للفيض حيصل الفيضإنّ : قول احلكامء

ما  يف إصالح كالم األشعري إىل ضمّ  الناصب لضيق اخلناق عليه اضطرّ  فظهر أنّ 

يف بعض املقال مع  فاقاً ذهب إليه الفالسفة مع تشنيعه عىل أهل العدل يف موافقتهم اتّ 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: هو. )املصطفوي(1)

 .111ص 4( املواقف ج0)
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ا ما فيه من القصور نق الكالم عىل قاعدة جريان العادة، وبيّ  قد مرّ  الفالسفة، وأيضاً 

 ا ما ذكره من أنّ وأمّ ، ه فيام نحن فيه من مظان الريب من قبيل الرجم بالغيبوالعيب وأنّ 

، ف يراد عىل املصنّ اإل، فإن قصد به «إلخ ..نوع يدل عىل وجوب إفاضة املثللزوم ال»

ام القائل به الناصب وأصحابه، وإن قصد به ه مل يقل بوجوب إفاضة املثل، وإنّ ه أنّ فيتوّج 

ه يمكن محل كالم عىل أنّ ، يراد عىل أصحابه فهم مل يقولوا بلزوم النوع ووجوب دوامهاإل

 فافهم. ،إفاضة املثل فيه عىل الوجوب العادي إلزاماً  (1)املصنف عىل تقدير وجوب

األصل  بأنّ  مدفوعما أجاب به عن رابع املحاالت  فألنّ  ،ا سابعاً وأمّ 

ك هبا يف ون يف كوهنا صاحلة للتمّس واالستصحاب من املسائل التي اختلف األصوليُّ 

 !كام فيام نحن فيه؟طلب فيه اليقني ة فيام ير عل حجّ ة أو ال، فكيف جير يق العلوم الظنّ 

إمكان الوجود غري إمكان » ما أجاب به عن خامس املحاالت بأنّ  فألنّ  ،ا ثامناً وأمّ 

كانت ممكنة لذاهتا  (2)]إن[األعراض » :مراد املصنف من قوله بأنّ  فمردودت  «.. إلخالبقاء

األعراض كانت کكنة  نّ أ «لخإ ..كذلك يف اآلن الثاين (3)كون، فـ]ـتـ[ـليف اآلن األوّ 

مكان فيه، فيجب أن يكون کكن اإلصفة هبذا أي كانت متّ ، البقاء لذاهتا يف اآلن األول

ل، فيجب أن الوجود يف الزمان األوّ  ـ]ـة[ا کكند أهّن رِ ومل ير ، البقاء يف اآلن الثاين

الزمان  إمكان الوجود يف ى يندفع بأنّ الوجود يف الزمان الثاين حتّ  ـ]ـة[كون کكن]تـ[ـ

فيجوز أن يكون العرض کكن الوجود ، ام ارتفع إمكان البقاء فيهبحاله، وإنّ  الثاين باٍق 

                                                             

 فوي(( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: وجود. )املصط1)

غری موجودة يف هذا املوضع من الطبعة املرعشّية، ولكنّه موجودة يف ما مّر من كالم العاّلمة يف نفس « إن»( كلمة 0)

 الطبعة، ولذلك وضعناها ليستقيم املعنى. )املصطفوي(

 )املصطفوي(«. فيكون»( يف الطبعة املرعشّية: 4)
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 .يف اآلن الثاين، وال يكون کكن البقاء

ف من امتناع قيام العرض ثبوت ما منعه املصنّ  ما ذكره من أنّ  فألنّ  ،ا تاسعاً وأمّ 

 ه جمابت عليهام يف حملّ  استدّل وقد ، مذهب األشعري بالعرض، ومنع كون البقاء زائداً 

لكن بام يليق بلحيتهم وحلية شيخهم ، ت األشاعرة عليهامقد استدلّ  ،بقولنا: نعم

ذكر ذلك  زق مرشب شيخه يف الكودنة والضاللة، وحمّل وشارب الناصب الذي رر 

االستدالالت كتاب املواقف الذي فيه ما هو آخر كالم القوم، وأودع فيه مجيع ما 

 .ةطالع ثمّ عن خرافات شيخهم، فلير  لذّب أمكنهم يف ا

 «لخإ ..ثاين الدليلني مدخول بّم ذكره وبغريه من األشياء»قوله:  فألنّ  ،ا عارشاً وأمّ 

هذا الدليل الثاين هو العمدة  علم أنّ واحلمد هلل، و لير ، ة كالم املصنفلصحّ  فيه اعرتافت 

ه أسخف ظهر أنّ ح به صاحب املواقف، ومع هذا عند أصحاب األشعري كام رّص 

ا ما ذكره ه مدخول، وأمّ به بأنّ األدلة التي يف العامل بحيث اعرتف الناصب مع غاية تعّص 

 «منهم صاحب املواقف واألشاعرة؛ة ذكره علّمء السنّ »ا تلك االعرتاضات کّ  من أنّ 

ة، د حتريرها يف كتبهم بعد وصوهلا إليهم من علامء اإلماميّ فإن أراد بذكرهم هلا جمرّ 

تلك االعرتاضات من  ، وإن أراد أنّ وال جيديه نفعاً ، م، فهو مسلّ ف م املصنّ ومنه

من  يشءه مل يذكر يف ة واألشاعرة، فهو كذب واضح، ألنّ نتائج أفكار علامء أهل السنّ 

عن  متأخرت  من زمان تأليفه، والكّل  ف قريباً لّ ا أر  يف كتاب املواقف ونحوه کّ كتبهم إاّل 

 كثریة كام ال خيفى.ف بسنني زمان املصنّ 
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[27] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 اعتبارّيان.املبحث العارش يف أّن القدم واحلدوث »

إىل أّن  (1)ذهب بعض األشاعرة إىل أّن القدم وصف ثبويت قائم بذات اهلل تعاىل، وذهبت الكرامّية

 احلدوث وصف ثبويت قائم بذات احلادث.

، ألّن القدم لو كان موجودًا مغايرًا للذات، لكان إّما قدياًم أو حادثًا، فإن (2)وكال القولني باطل

آخر وتسلسل، وإن كان حادثًا، كان موصوفًا بنقيضه، وهو حمال، وكان اهلل كان قدياًم، لكان له قدم 

 تعاىل حماًل للحوادث، وهو حمال، وكان اهلل قبل حدوثه ليس بقديم، والكّل معلوم البطالن.

، بنقيضه موصوفاً  اليشءوكان ، لزم قدم احلادث الذي هو رشطه ،ا احلدوث فإن كان قديامً وأمّ 

 انتهى. (4)،«ةالقدم واحلدوث من الصفات االعتباريّ  أنّ  سل، واحلقُّ تسل وإن كان حادثاً 

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: ليس كون القدم وصفًا ثبوتيا مذهب الشيخ األشعري، وما اّطلعت عىل قوله فيه، وأّما »

فاجلواب عنه: أّنا قوله لو كان القدم وصفًا ثبوتيًا، فإّما أن يكون قدياًم، فيكون له قدم آخر ويتسلسل، 

ال نسّلم لزوم التسلسل إذ قد يكون قدم القدم بنفسه، وأيضًا جاز أن يكون قدم القدم أمرًا اعتبارّيًا، 

 ، انتهى.«فإّن وجود فرد من أفراد الطبيعة ال يستلزم وجود مجيعها

 أقول:

ل: يتوّجه عليه أّوالً أّن املصنف مل يقل أّن الشيخ األشعري ذهب إىل ذلك، بل قا

ذهب بعض األشاعرة إىل ذلك، وال يلزم أن يكون قول أصحابه قوالً له، فإن زيادة 

                                                             

 [. )شهاب الدين(131من أهل السنّة، ]فراجع الصحيفة ( قد مّر رشح الكرامّية، وأهّنم أتباع ابن كرام 1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: باطالن. )املصطفوي(0)

 .10-11( هنج احلق ص4)
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الوجود قول ألصحابه األشاعرة، وليس قوالً له، ألّنه قائل بعينيّة الوجود يف مجيع 

 (1)املوجودات كام هو املشهور املقّرر لدى اجلمهور.

قّ  ق يف الرشح اجلديد للتجريد وثانيًا، إّن ما ذكره يف اجلواب أّوالً مدخول بام حر

من أّن الصفة القائمة بيشء ال جيوز أن ]تـ[ـتّصف بصفة هي عينها،  (0)وحاشيته القديمة

نعم، لو كانت قائمة بالذات جاز اّتصافهـ]ـا[ بصفة هي عينها كالواجب تعاىل، فإّنه 

كان قائاًم  عني الوجود القائم بالذات، وهلذا كان موجودًا بوجود هو عينه، فالقدم لـاّم 

بالقديم مل جيز أن يتّصف بقدم هو عينه، وأيضًا مدفوعت بام سبق من أّن كالم املصنّف 

قال:  عامل ال علم له، قادر »إلزامي هلم حيث استحالوا عينّية الصفات معّلاًل بأّنه مثل أن ير

يمكنهم أن ، وهذا التعليل والتمثيل جاٍر فيام نحن فيه، فال «ال قدرة له، أسود ال سواد له

 يف مقابل كالم املصنّف وإلزامه إياهم بام ذركر أّن قدم القدم عينه كام ال خيفى. (4)يرقال

وثالثًا، إّن ما ذكره ثانيًا من أّن وجود فرد من أفراد الطبيعة ال يستلزم وجود 

ّقق يف الكتابني أيضاً  نوع الصفة إذا كانت من املوجودات  من أنّ  (3)مجيعها، مردودت بام حر

ومل تكن تلك الصفة  وصفة له ليشء ة ال جيوز أن يكون فرد منها عارضاً اخلارجيّ 

                                                             

( ويف املباحث العلمّية كثریًا ما ّتتلف أنظار التابعني مع متبوعهم، ومن راجع الكتاب يف العلوم بأُسها صّدق ما 1)

 قلنا. )شهاب الدين(

وما بعدها من هذا املجّلد التعريف بالرشح اجلديد للتجريد وأّنه للقوشچي العاّمي،  0۶2( مّر يف هامش الصحيفتني 0)

هي  –املقصودة هنا  –ثالث حواٍش عىل الرشح املذكور، فاحلاشية القديمة  الدواينونقول هنا أّن للموىل جالل الدين 

 باحلاشية اجلديدة، والثالثة باحلاشية األجّد. )املصطفوي(أوىل حواشيه عىل هذا الكتاب، والثانية تسّمى 

، أو أن «يرقال»بدالً من « يقابلوا»( يف العبارة تشويش ظاهر مرّده إىل سقم النسخ اخلطّية غالبًا، ولعّل الصواب 4)

قال»بكلمة « يتمّسكوا»ترستبدل كلمة   ، واهلل العامل. )املصطفوي(«ير

 ريد وحاشيته القديمة املرشار إليهام. )املصطفوي(( أي الرشح اجلديد عىل التج3)
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وبعبارة  ،كان عند عروضه للقدم موجوداً   كان نوعه موجوداً لـاّم موجودة، فقدم القدم 

ة يف ة موجودة املوجودة وجوديّ ال جيوز أن يكون بعض أفراد احلقيقة النوعيّ  رأخرى

 كان شأنه الوجود لـاّم  فالبياض مثالً  ـ]ـا[،ة کتنع الوجود فيهاخلارج، وبعضها اعتباريّ 

وجد يف  بأن ير إاّل ، ب عليه اآلثارترتتّ  صافاً اتّ  اليشءصف به يف اخلارج مل جيز أن يتّ 

 لزم أن جيوز كون اجلسم أبيض بالبياض املعدوم موصوفه بالوجود اخلارجي، وإاّل 

ح بذلك الشارح رّص ر البطالن ]ة[سفسطة ظاهر (1)وهذهك باحلركة املعدومة، ويتحرّ 

 ال ريب فيه رغامً  وهو حقٌّ ، بالقبول (0)ة املتأخريناه بعض أجلّ وتلقّ ، اجلديد للتجريد

 .ألنف الناصب اجلاهل السفيه

صاف ه إذا كانت الصفة معدومة ال يمكن اتّ ة العقل حاكمة بأنّ بدهي واحلاصل أنّ 

صاف اجلسم املوجود بالبياض ه كام ال يمكن اتّ ب عليه اآلثار، فإنّ يرتتّ  صافاً املوجود هبا اتّ 

صاف القدم املوجود الثابت ب عليه تفريق البرص، كذلك ال يمكن اتّ يرتتّ  صافاً املعدوم اتّ 

القائل بثبوت القدم وقيامه بذاته  ب عليه ثبوت القدم، وأيضاً بالقدم املعدوم بحيث يرتتّ 

السبب الذي محله عىل القول بذلك  ألنّ  ،القول بثبوت قدم القدم أيضاً  ـ]ـه[اىل يلزمتع

صافه تعاىل بالقدم حقيقة، باملوصوف ملا كان اتّ  قائامً  ه لو مل يكن ثابتاً وهو أنّ ، يف القدم

 .صافا حقيقياً صاف القدم به اتّ مل يكن اتّ  ،إذ لو مل يكن ثابتاً ، موجود يف قدم القدم

، ة النقراضهمسب إىل الكراميّ  نر ض للجواب عاّم الناصب مل يتعرّ  فى أنّ ال خي ثمّ 

 ة واجلامعة.وإن كانوا من أهل السنّ 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: هذا. )املصطفوي(1)

 . )املؤّلف(الدواين( املراد به املوىل اجلليل جالل الدين حمّمد 0)
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[28] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 وفيه مطالب. (1)املبحث احلادي عرش يف العدل،»

 يف نقل اخلالف يف مسائل هذا الباب.، لاألوّ 

وبدونه ال  ،ة مطلقاً ة بل األحكام الدينيّ عليه القواعد اإلسالميّ  تبتنيهذا أصل عظيم  اعلم أنّ 

ره فيام  به عىل ما نقرّ إاّل  طالقاإلمن األنبياء عىل  علم صدق نبّي وال يمكن أن ير ، األديانمن يشء  يتمّ 

 تعاىل.بعد إن شاء اهلل 

د اهلل تعاىل ومل يمكنه أن يتعبّ ، خرج به عن مجيع األديان وبئس ما اختاره اإلنسان لنفسه مذهباً 

ب أو مطيع يف نبي مرسل أو ملك مقرّ وال جيزم به عىل نجاة ، برشع من الرشائع السابقة والالحقة

اق وخلصائه وال عىل عذاب أحد من الكفار واملرشكني وأنواع الفّس  (2)تعاىلمجيع أفعاله من أولياء اهلل 

 والعاصني.

أن يلقى اهلل تعاىل بمثل هذه العقائد الفاسدة واآلراء الباطلة  لههل جيوز ، دفلينظر العاقل املقلّ 

 انتهى. (4)،«؟الشهوة و االنقياد للمطامعباع املستندة إىل اتّ 

                                                             

 ( اعلم أن مسائل علم الكالم ترذكر يف بابني:1)

 .أحدمها ما يربحث فيه عن ذات الواجب وصفاته 

  أفعاله.والثاين البحث عن 

فلاّم فرغ املصّنف عن بحث الذات والصفات، رشع يف البحث عن األفعال، وعنون الباب بالعدل، ألّن األصل وضعه 

 كمعرفة احلسن والقبح العقليني 
ٍ
ملسألة هي أّنه تعاىل ال يفعل القبيح وال خيّل بالواجب، ولـاّم توقفت هذه املسألة عىل أشياء

فني وما حيذو حذومها، قّدموا البحث عن تلك املسألة التي ستأيت يف املطلب الثالث، وسّموا واألفعال املنسوبة إىل املكلّ 

املجموع بمبحث العدل تسمية اليشء بأرشف أجزائه، وتسمية اليشء بأصله ألّنه املقصود األصّل عند الباحث، وهلذا تراهم 

 إثبات الوحدة املطلقة له تعاىل. )املؤّلف( يعنونون بحث الذات والصفات بباب التوحيد، ألّن أصل بحثهم فيه عن

 ( من املطبوع من النهج فقط. )املصطفوي(0)

 .10( هنج احلق ص4)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

م يقولون باختيار وحاصله أهّن ، أقول: عقد هذا املبحث إلثبات العدل الذي ينتسبون إليه هم واملعتزلة»

زاء عند عدم االختيار، ويقولون بوجوب ج  مل يكن تعذيب العبد عدالً ه خالق أفعاله، وإاّل نّ وأالعبد يف األفعال 

اخلروج عن هذا يوجب  عي أنّ ا يذكره يف هذا الفصل، ويدّ وغریمها کّ ، العايص، وباحلسن والقبح العقليني

دعوى باطلة فاسدة، ونحن إن شاء اهلل تعاىل نذكر يف هذا املبحث كل مقالة  (1)وهذهمن األنبياء،  عدم متابعة نبّي 

 ، انتهى.«تلك املسألة قائمني باالنصاف إن شاء اهلل، ونذكر حقيقة حدةة واألشاعرة عىل من قويل اإلماميّ 

 أقول:

ة ومذاهبهم من سریى الناظر إن شاء اهلل تعاىل قيام الربهان عىل دعاوى اإلماميّ 

ف بام ذكره املصنّ  أهل العدل والتوحيد هم القائلون أنّ  عىل السمع والعقل، ويدّل 

هر الَ إِلَ قوله تعاىل:  (0)]من[ و الِعْلِم َقاِئاًم بِالِقْسِط الَ َشِهَد اهللر َأنق َو َواملاََلِئَكةر َوأرولر َه إاِلق هر

يمر 
َو الَعِزيزر احلَكِ ْساَلمر  إَِلَه إاِلَ هر يَن ِعنَْد اهللقِ اإْلِ  اآلية. ،إِنق الدِّ

 بِالقِْسطِ َقائًِّم  وقوله:، توحيد الَ إِلََه إاِلَّ ُهوَ قوله تعاىل:  إنّ »اف: قال صاحب الكّش 

يَن ِعنَْد اهللَِّ اإْلِْساَلمُ تعديل، فإذا أردفه قوله:  سالم هو العدل والتوحيد، اإل فقد آذن أنّ  إِنَّ الدِّ

من ذهب إىل تشبيه  من الدين، وفيه إشارة إىل أنّ  يشءوهو الدين عند اهلل، وما عداه فليس عنده يف 

ي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إىل اجلرب الذي هو حمض اجلور مل يكن عىل دين اهلل الذي أو إىل ما يؤدّ 

اف ههنا انتهى، وللفاضل التفتازاين يف حاشيته عىل الكّش  ،«كّم ترى جيلي  سالم، وهذا بنّيٌ اإلهو 

 (4)د.كلامت قد أّلفنا لدفعها رسالة منفردة سّميناها بأنس الوحيد يف تفسری آية العدل والتوحي

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: هذا. )املصطفوي(1)

 ( إضافة منّا يقتضيها تقويم العبارة. )املصطفوي(0)

 طربع يف اهلند. )شهاب الدين(( وقد رشحها نجل الشارح القايض السيد عالء الدين رشحًا شافيًار 4)
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[29] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [عقليانالاحلسن والقبح ]

احلسن والقبح عقليان مستندان إىل صفات  من املعتزلة: إنّ  (2)ة وتابعوهماإلماميّ  (1)ـ]ـت[قال»

 عليها. (3)قائمة باالفعال أو وجوه واعتبارات تقع

ما يقع يف الوجود من  ة وال بقبحه، بل كّل البتّ  اليشءالعقل ال حيكم بحسن  وقالت األشاعرة: إنّ 

مالئكته وأنبيائه  اىل وسّب اهلل تع حلاد وسّب واألأنواع الرشور كالظلم والعدوان والقتل والرشك 

 انتهى. (3)،«ه حسنفإنّ ، وأوصيائه وأوليائه

 قال الناصب خفضه اهلل:

 :ثالثة قال ملعانٍ أقول: احلسن والقبح ير »

هذا أمر ثابت  وال نزاع يف أنّ ، قال العلم حسن واجلهل قبيحير ، صفة الكامل والنقص ،لاألوّ 

 .ق له بالرشعمدركه العقل وال تعلّ  للصفات يف أنفسها، وأنّ 

قال: احلسن ما عنهام هبذا املعنى باملصلحة واملفسدة فير  يعرّب مالئمة الغرض ومنافرته، وقد  ،الثاين

 عقّل أي يدركه العقل كاملعنى األول. فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مفسدة، وذلك أيضاً 

ق به املدح يف فام تعلّ  والذم والعقاب كذلك، ،وآجالً  ق املدح والثواب بالفعل عاجالً تعلّ  ،الثالث

 .ق به الذم يف العاجل والعقاب يف األجل قبيحاً ، وما تعلّ ى حسناً العاجل والثواب يف األجل يسمّ 

ها أفعال العباد كلّ ألّن وهذا املعنى الثالث هو حمل النزاع، فهو عند األشاعرة رشعي، وذلك 

ام صارت كذلك فاعله وعقابه، وإنّ  منها يف نفسه بحيث يقتيض مدح فاعله وثوابه، وال ذمّ  يشءليس 

                                                             

 ( التاء من املطبوع من النهج فقط. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج وكذا يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: متابعوهم. )املصطفوي(0)

 ( يف املطبوع من النهج: يقع. )املصطفوي(4)

 .14-10( هنج احلق ص3)
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ة عقّل، وإدراك احلسن بواسطة أمر الشارع هبا وهنيه عنها، وعند املعتزلة ومن تابعهم من اإلماميّ 

 العقل بإدراكه وفيام يستقّل  والقبح موقوف عىل حكم الرشع، والرشع كاشف عنهام فيام ال يستقّل 

مذهب يلزم أن يكون الظلم والعدوان  الء بأّي فالعقل حاكم، هذا مذهب الفريقني، فيا معرش العق

ن هذه ؟ هل الرشع حّس ات حسناً ات والطامّ اهلل ورسوله وما ذكره من الرتهّ  والقتل والرشك وسّب 

الرشع  نّ أ باحلسن، هل يقول األشاعرة يكون الرشع حاكامً  األشياء وحكم بحسنها؟ وعىل تقدير أنّ 

ب فتعّص ، بايت متعّص الرجل كودن طامّ  لم أنّ فعر  يقول؟حكم بحسن هذه األشياء حتى يلزم ما 

فتضح ام ينظرون يف هذا الكتاب، فير العقالء ربّ أّن ل ه كان ال يتأمّ لنفسه ال هلل ورسوله، والعجب أنّ 

  انتهى.، «نعوذ باهلل من رش الشيطان ورشكه، بما أجهله من رجل متعّص ، عندهم

 أقول:

 لكنّ ، يفعل القبيح، وال يرتك الواجبه تعاىل ال ة عىل أنّ األمّ  (1)قد اجتمعت

ه ال قبيح منه وال واجب عليه، ولذلك أسندوا خلق مجيع األشاعرة من جهة أنّ 

ه يرتك ة واملعتزلة من جهة أنّ كانت حسنة أو قبيحة، واإلماميّ  األفعال إليه تعاىل، سواءً 

أو ان احلسن والقبح عقليّ  القبيح ويفعل الواجب، وهذا اخلالف مبني عىل أنّ 

األشاعرة حيث حكموا بأن ال  ص املذهبني، وقد ظهر منه أنّ هذا ملخّ  (0)،انرشعيّ 

زوا أن يصدر عنه تعاىل ما يستقبحه العقل، قبيح منه تعاىل وبالنسبة إليه، فقد جوّ 

ام ذلك االنكار والتأويل متويه من البقل، وإنّ  باقةإنكار الناصب ال يسوى  ضح أنّ واتّ 

ح به شيخهم  فمعتقدهم نفي العدل كام رّص اس، وإاّل وتدليس لدفع شناعة الن

 )نظم(: حيث قال (4)،وشاعرهم نظامي الگنجوي

                                                             

 لنسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: أمجعت.( يف إحدى ا1)

 ( مذهب اإلمامّية التعميم، فيندفع اإلشكال الوارد عىل من ذهب أحد األمرين. )املؤّلف(0)

امللّقب هو نظام الدين أبو حمّمد القّمي الگنجوي، الشاعر الشهری »( قال السيّد املرعيش يف هذا املوضع من الطبعة املرعشيّة: 4)
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 اگر عـدل اسـت در دريـا و در كـوه

ــت ــه هس ــّ دوران رخن ــر در تي  اگ

 شــد دســتان گــردون مهــراگــر بــی
 

ــدوه ــو نشــاطی مــن در ان  چــرا در ت

ــرا دســت ــاخن م ــرا ن ــرده ت  چــرا ب

 (1)خـون چرا بخشد تـرا شـری و مـرا
 

 .إن شاء اهلل ـ]ـا[الالئق هب ـ]ـا[حتقيق مسألة احلسن والقبح يف موضعه وسيجيء

                                                                                                                                               

بملك الشعراء، واملعروف بالنظامي، صاحب املنظومات الكثریة كمخزن األُسار، وكتاب ليىل وجمنون، وكتاب هفت ديكر، 

 ، وأقول: الگنجوي نسبة إىل گنجة من بالد أذرباجيان. )املصطفوي(«وكتاب خّسو وشریين، وكتاب خرد نامه، وغریها

مة خّسو وشریين دون البيت األّول، وبني املوجود هنا واملوجود يف ( أقول: وجدت البيتني األخریين يف منظو1)

 املنظومة املشار إليها اختالف طفيف يف بعض الكلامت. )املصطفوي(
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[30] 

 املصنّف رفع اهلل درجته:قال 

 [مجيع أفعال اهلل تعاىل حكمة وصواب]

مجيع أفعال اهلل تعاىل حكمة وصواب ليس فيها  ة ومتابعوهم من املعتزلة: إنّ وقالت اإلماميّ »

وال فاحشة، والفواحش والقبائح والكذب واجلهل من أفعال  (1)ظلم وال جور وال كذب وال عيب

 منها. وبريءه عنها العباد، واهلل منزّ 

ها صادرة الفواحش والقبائح كلّ  ، ألنّ (2)وقالت األشاعرة: ليس مجيع أفعاله تعاىل حكمة وصواباً 

 انتهى. (4)،«ر غریهه ال مؤثّ عنه تعاىل، ألنّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

ه ال وذلك من جهة أنّ ، اهلل تعاىل ال يفعل القبيح وال يرتك الواجب أقول: مذهب األشاعرة أنّ »

ر منه فعل قبيح وال ترك واجب، ومجيع أفعاله تعاىل حكمة تصوّ وال واجب عليه، فال ير  منهقبيح 

ر يف ال مؤثّ »وصواب، والفواحش والقبائح صادرة من مبارشة العبد لألفعال، وال يلزم من قولنا: 

من مبارشته أن تكون الفواحش والقبائح صادرة عنه، بل هي صادرة من العبد و « اهللالوجود إاّل 

 سيجيءوال قبيح بالنسبة إليه، بل قبح الفعل من مبارشة العبد كام ، وكسبه، واهلل تعاىل خالق لألفعال

 ، انتهى.«من تعصب وغرض فاسد يف مبحث خلق األعامل، فام نسبه إليهم هو افرتاء حمض ناشٍ 

 أقول:

ه ال قبيح ل القبيح ألجل أنّ اهلل تعاىل ال يفع ام حكموا بأنّ إنّ  ـ]ـم[بأهّن   قال الناصبلـاّم 

 .ه يصدر منه تعاىل ما يستقبحه العقل كام مرّ منه تعاىل وال واجب عليه، فقد اعرتف بأنّ 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج وكذا يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: عبث. )املصطفوي(1)

 مرفوعة، وحّقها النصب كام جاء يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي( «صواب»( يف املطبوع من النهج: 0)

 .14( هنج احلق ص4)
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م قائلون بصدور الفحشاء حقيقة ما حكاه الشارح اجلديد ويكفي يف الدليل عىل أهّن 

فرأى األستاذ أبا  (4)ادعبّ  (0)دار الصاحب بن (1)اره دخل القايض عبد اجلبّ للتجريد من أنّ 

 :فقال، إسحاق األسفرايني األشعري

م ينســبون الفحشــاء إىل بــأهّن  (3)ألســتاذبا تعريضــاً  «اءه عــن الفحشــســبحان مــن تنــزّ » 

 (5).افهم، ف« ما يشاءسبحان من ال جيري يف ملكه إاّل »اهلل تعاىل، فقال األستاذ: 

فهو كالم  «لخإ ..لألفعال الفواحش والقبائح من مبارشة العبد» ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

إن شاء اهلل أركانه د ونحن نشيّ ، ف وسيبطله املصنّ  (9)،عىل القول بالكسب مبنيٌّ 

 وكسب األشعري. (1)ه ال معنى حلال البهشميهر من أنّ ما اشتر  وكفاك فيه إمجاالً  (1)تعاىل،

                                                             

، وله تآليف يف 315( هو املحّقق القايض الشيخ عبد اجلبار اهلمداين األسدآبادي، قدوة أهل االعتزال، تويّف سنة 1)

 هاب الدين(األصول والفروع، ومناظرات مع العلامء، وكان شديد اجلانب يف االعتزال. )ش

 ( يف الطبعة املرعشّية: ابن. )املصطفوي(0)

هو العاّلمة املحّقق األديب الرئيس الوزير إسامعيل امللّقب بالصاحب وكايف الكفاة بن عبّاد، »( قال السيّد املرعيش يف هذا املوضع: 4)

 )املصطفوي(«. ن شديد الوداد آلل الرسول، له تآليف رشيفة، منها بحر املحيط يف اللغة، وكا419الطالقاين األصل، تويّف سنة 

 ، وما أثبتناه إصالحت معنّى لرجحان كون ذلك من خطأ النّساخ أو سهو القائمني عىل الطباعة. )املصطفوي(«لألستاذ»( يف الطبعة املرعشيّة: 3)

، حيث نقل 135ص 0املقاصد ج، وانظر رشح «فأرفحم»( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: 5)

 الشارح التفتازاين هناك هذه احلكاية. )املصطفوي(

( الكسب اصطالح لألشاعرة، وسيجيء رشحه، وملّخصه أّن اّتصاف الفعل باحلسن باعتبار استناده إىل اهلل، وبالقبح 9)

 باعتبار مبارشة العبد إياه وكونه آلة لصدوره. )شهاب الدين(

اعرة، وسيجيء رشحه، وملّخصه أّن اّتصاف الفعل باحلسن باعتبار استناده إىل اهلل، وبالقبح ( الكسب اصطالح لألش1)

 باعتبار مبارشة العبد إياه وكونه آلة لصدوره. )شهاب الدين(

، وهو 401( البهشمي: نسبة جعلّية إىل أيب هاشم عبد السالم بن أيب عّل اجلبائي، زعيم الفرقة البهشمّية، املتوّّف سنة 1)

الذي ذهب إىل ثبوت حالة للباري تعاىل هبا يّتصف الوجود والقدرة واإلرادة والعلم، والتزم بأهّنا ليست موجودة وال 

معدومة، وببايل أيّن سمعت ذات يوم يف جملس السّيد إبراهيم الراوي البغدادي أّنه نقل عن كتب البهشمّية أهّنم شّبهوا تلك 

 تعداد لقبول الوجود وسائر الطوارئ يف املاهّيات اإلمكانية، انتهى. )شهاب الدين(احلالة يف الواجب بالقابلّية واالس
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[31] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [تعالیى  ]الرضا بقضاء اهلل

 ، حلوه ومره ألنه ال يقيض إال باحلق.(1)وقالت اإلمامّية: نحن نرىض بقضاء اهلل تعاىل كّله»

والفواحش واملعايص والظلم  (2)وقالت األشاعرة: ال نرىض بقضاء اهلل كّله، ألّنه قىض بالكفر

 انتهى. (4)،«ومجيع أنواع الفساد

 قال الناصب خفضه اهلل:

ه، والكفر و الفواحش واملعايص والظلم أقول: تقول األشاعرة نحن نرىض بقضاء اهلل تعاىل كلّ »

ظاهر، وذلك  والفرق بني القضاء واملقيّض  ،اتاء بل هي املقضيّ ومجيع أنواع الفساد ليست هي القض

باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا به باعتبار وقوعه  باليشءه ليس يلزم من وجوب الرضا ألنّ 

ه ، واإلنكار املتوّج وهو باطل إمجاعاً ، بموت األنبياء الرضاذلك لوجب  آخر، إذ لو صّح  ليشءصفة 

ته له ة، وللكفر نسبة إىل اهلل سبحانه باعتبار فاعليّ ة ال إىل الفاعليّ يق بالنظر إىل املحلّ ام هو نحو الكفر إنّ 

صافه به، وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون ته له واتّ يق اه، ونسبة أخرى إىل العبد باعتبار حملّ وإجياده إيّ 

فيلزمهم ما ، والتمكني بالقبيح قبيح التمكني عىل الرشور من اهلل تعاىل، م قائلون بأنّ إهّن  األوىل، ثمّ 

 ، انتهى.«يلزمون به األصحاب

 أقول:

هنا ه أنّ  واملقيض ءحاصل كالم األشاعرة وما ذكره الناصب من الفرق بني القضا

وهو املفعول املنفصل عنه، ، وهو فعل قائم بذات اهلل تعاىل، ومقيضٌّ  ،قضاءت  ،أمرين

                                                             

 ( هذه الكلمة ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( الباء ليست موجودة يف هذه الكلمة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(0)

 .14( هنج احلق ص4)
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، رىض بهمنه ما ير ، قسامن ه، واملقيضُّ كلّ فنرىض به ، ه خری وعدل وحكمةفالقضاء كلّ 

 رىض به، وفيه نظر.ومنه ما ال ير 

الرضا بأحدمها يستلزم  فألّنا لو سلمنا أن القضاء غری املقتيض، لكنّ أّما أّوالً، 

 الرضاء باآلخر.

 ام جيب بالقضاء ال باملقيض، والكفر مقيضٌّ الرضا إنّ  فألّن ما قيل من أنّ وأّما ثانيًا، 

ه ال يريد أنّ  «رضيت بقضاء اهلل تعاىل»القائل:  أنّ  (1)رضورةبمريض ]خمالفت لـ[ـليس 

 ،بمقتىض تلك الصفة، وهو املقيّض  ه راضٍ ريض بصفة من صفات اهلل تعاىل، بل يريد أنّ 

 الرضابه من حيث ذاته وكونه فعله تعاىل، وعدم  (0)الرضاوال ينفعهم االعتذار بوجوب 

إن شاء اهلل تعاىل، ونقول  سيجيءعىل ما ، والكسب لبطالن الكسبة يق به من حيث املحلّ 

به من حيث هو  الرضابقضائه تعاىل وقدره وجب  ههنا: إن كان كون الكفر كسباً 

بطل استناد الكائنات بأمجعها إىل ، وإن مل يكن بقضاء وقدر قولكم،وهو خالف ، كسب

اخلري فيّم يقيض » هلل عليه وآله:احلديث النبوي وهو قوله صىل ا مع أنّ ، القضاء والقدر

ه تعاىل خالق ا ما ورد من أنّ باملقيض من حيث ذاته واجب. وأمّ  الرضا عىل أنّ  يدّل  «اهلل

عىل مصلحة، ال ما كان  ريد بالرش ما ال ياليم الطبع، وإن كان مشتمالً فأر ، اخلری والرش

كخلق ، أحدمها غری املالئم للطبع ،الرش يطلق عىل معنيني عن املصالح، فإنّ  خالياً  قبيحاً 

                                                             

ف حمض منّا، أضفناه ( يف العبارة تشويش، وما أضفناه هو 1) لتقويم  –بعد االعتذار لسّيدنا الشهيد السعيد  –ترصُّ

 املعنى، فليرنتبه لذلك وليرسعى إلصالحه. )املصطفوي(

اب بأّنه قد تقّرر يف مظانه أّن اللفظ املشهور ال جيوز أن يكون موضوعًا ملعنى خفّي، سّيام يف خطاب اهلل تعاىل 0) ( وقد جير

ه األذهان من قضاء اهلل تعاىل هو إرادته تعاىل ظهور احلوادث عىل هنج خاص، والرضا باإلرادة والرسول ص، وما تفهم

 ال ينفّك عن الرضا باملراد، بل يكاد يكون عينه، فلو كان الكفر بقضاء اهلل تعاىل وجب الرضا به، فتأّمل. )املؤّلف(
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ة وأمثاهلا، كالّسقة واللواطة والردّ ، للفساد احليوانات املؤذية، والثاين ما يكون مستلزماً 

 باملعنى الثاين دون األول. عن اهلل تعاىل الرش واملنفّي 

 بموت األنبياء  الرضامجاع عىل بطالن اإلفألّن ما ذكره من دعوى  وأّما ثالثًا،

موت األنبياء عليهم الصالة  ،نعم بكر.مجاع عىل إمامة أيب اإلدعواه  أسخف من

والسالم غری مالئم لطباع أکهم من حيث حرماهنم عن سعادة إرشادهم ورشف 

كيف؟ والعاقل يعلم ، م ال يرضون بذلك ويعرتضون به عىل اهلل تعاىلصحبتهم، ال أهّن 

ا ووصوهلم إىل لقاء رهبم، خالصهم من مضيق الدني األصلح بحال األنبياء  أنّ 

آخر، ويكون األصلح بحال  يمكن أن تكون حكمته تعاىل مقتضية لبعث نبّي  وأيضاً 

 (1).إىل غری ذلك من املصالح التي ال هيتدي إليها العقل، النبي الثاين عدم بقاء األول

القبيح هو  بأنّ  مردودت  (0)قبيحالتمكني من القبيح  فألّن ما ذكره من أنّ  وأّما رابعًا،

نهم عن ن املكلفني عنه فقط، بل مكّ ه تعاىل مل يمكّ التمكني عن خصوص القبيح، لكنّ 

وخلق ، وأعطاهم القدرة واإلرادة، فأفاض عليهم الوجود، من احلسن والقبيح كلٍّ 

وأقام ، وأنزل الرشايع، ونصب احلجج، وأرسل الرسل، وفعل األلطاف، هلم آالت

هم عىل الرشائط املوصلة هلم إىل الثواب، فمن قبل ا كلّ فكانو، فمكلّ  الرباهني لكّل 

                                                             

 ( أي عقولنا الناقصة. )شهاب الدين(1)

التكليف قبيح، ألّنه لوال كّلفه ملا كفر، وخلق العامل قبيح ألنه لوال »يكة كقول من يقول: ( بل نقول: هذه شبهة رك0)

، ونحو ذلك من اخلرافات، وحتقيق األمر يف «خلق العامل ملا كفر، وكذا لوال أقدره ملا كفر، ولوال مّكنه من املشتهى ملا كفر

املتوّقف عليه مؤّثرًا يف املتوّقف كان موجبًا له كتوّقف املعلول ذلك أّن توقف اليشء عىل اليشء ينقسم إىل قسمني، فام كان 

عىل العّلة واملسبب عىل السبب، وما كان غری مؤّثر فيه كتوّقف الزوج عىل الفرد والصورة عىل املّادة ونحوها مل يكن 

يل القسم الثاين، فال يكون موجبًا له وال مرّجحًا، وتوّقف الكفر وساير القبائح عىل األقدار التمكني والتكليف من قب

 شئيءمنها مؤّثرًا يف الكفر واإليامن الطاعة والعصيان، بل كلٌّ منها عىل اختيار العبد وجودًا وعدمًا. )املؤّلف(



 041 تعالی    اهللالرضاء بقضاء 

 

 

منهم ما عرض له وجعله وصلة إىل الثواب سعد من قبل نفسه، ومن أبى فقد شقى 

وفتح الدهليز و أذن  من قبل نفسه، وذلك جيري جمرى من أومل وليمة وبسط بساطاً 

منهم إىل مائدته هم، فمن وصل وأرسل رسله إىل كلّ  اً عامّ  للناس يف الدخول إذناً 

واحلمد هلل ، ال من قبل صاحب الوليمة، من قبل نفسه رم ذلكومن مل يصل حر ، استنفع

  عىل نعامئه.
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[32] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [هالناس علی فعل تعالیى  اهلل ة]عدم جواز معاقب

َواَل ، وال يلومهم عىل صنعه، ة واملعتزلة: ال جيوز أن يعاقب اهلل الناس عىل فعلهقالت اإلماميّ »

 .َتِزرر َواِزَرةت ِوْزَر أرْخَرى

 عىل ما مل يصنعوه، وال يلومهم إاّل ،  عىل ما مل يفعلوهيعاقب اهلل الناس إاّل  وقالت األشاعرة: ال

يلومهم عليه ويعاقبهم ألجله وخيلق فيهم  ثمّ ، ه وشتمهسبّ  (1)ر يفعل فيهمام يعاقبهم عىل فعله فيهموإنّ 

ْعِرِضنيَ : يقول عراض، ثمّ اإل َما َمنََع النقاَس  :ويقول، ، ويمنعهم من الفعل َفاَم هَلرْم َعِن التقْذكَِرِة مر

ْؤِمنروا  انتهى. »،(0)َأْن ير

 قال الناصب خفضه اهلل:

، وال خالق سواه (3)عليه يف كتابه، كام نّص  يشءاهلل تعاىل خالق كل  أقول: مذهب األشاعرة أنّ »

 ويعاقب الناس عىل كسبهم ومبارشهتم الذنوب واملعايص، ويلوم العباد بالكسب الذميم، وهو خيلق

فهو معرض، واملعرض من يبارش ، عراضلإلالعبد مبارش  عراض، ولكنّ اإلاألشياء واهلل خيلق 

 ، انتهى.«وكذا املنع، ال من خيلق، الفعل

 أقول:

ه تعاىل مل بأنّ  احلاكمخمصوص بالعقل  يشء ه تعاىل خالق كّل عىل أنّ  الداّل  النّص 

َتَباَرَك اهللقر َأْحَسنر  :تعاىلة، كقوله وبمعارضة النصوص النقليّ ، سةخيلق ذاته املقدّ 

                                                             

وإّنام »ليست موجودة يف املطبوع من النهج، وفيه حمّلها واو، أي أّن العبارة هناك هبذا النحو: « يفعل فيهم»( قوله: 1)

 )املصطفوي(«. فعله فيهم وسّبه وشتمه يعاقبهم عىل

 .13-14( هنج احلق ص0)

 ( الفاعل يف هذه العبارة هو اهلل. )املصطفوي( 4)
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، فيكون سيجيءالعبد فاعل لفعل نفسه كام  ة عىل أنّ ة الدالّ ة العقليّ واألدلّ ، اخْلَالِِقنيَ 

 إليه.ه تعاىل خالق جلميع األفعال املنسوبة املراد أنّ 

 للعبادة، فال يصّح  واستحقاقاً  حاً متدّ يشء  ه خالق كّل نّ أ ام قاله تعاىل إنّ إن قيل: إنّ 

ة حيوان عند اإلماميّ  كّل  ألنّ ، ه خالق لبعض األشياء كأفعال نفسهاحلمل عىل أنّ 

وأكرب  لكونه أتقن وأجّل ، ح بفعل نفسهواملعتزلة كذلك، قلنا: جيوز أن يكون التمدّ 

 فسيجيءا حديث الكسب ح إىل العموم، وأمّ فال حاجة يف إفادة التمدّ  ،ونفعاً  ذاتاً 

 ه يف موضعه إن شاء اهلل تعاىل.الكالم في
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[33] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 مل يفعل شيئا عبثا[ تعالیى  ]ان اهلل

ام نّ إ (1)ّنهام يفعل لغرض ومصلحة، وإ، بل إنّ عبثاً  اهلل تعاىل مل يفعل شيئاً  قالت اإلمامية: إنّ »

 والظلم.بحيث ينتفي العبث ، مل بالثواباملؤض ويعوّ ، ض ملصالح العبادمرِ ير 

لغرض من األغراض وال ملصلحة، ويؤمل  وقالت األشاعرة: ال جيوز أن يفعل اهلل تعاىل شيئاً 

من غری أن يكون  (2)دين فيها أبداً يف النار خملّ  العبد بغری مصلحة وال غرض، بل جيوز أن خيلق خلقاً 

 انتهى. (4)،«قد عصوا أو ال

 قال الناصب خفضه اهلل:

تعليل  وقالوا: ال جيوزباألغراض. لة أفعال اهلل تعاىل ليست معلّ  أقول: مذهب األشاعرة أنّ »

 هذا.بعد  سيجيءمن األغراض كام  بيشءأفعاله تعاىل 

إن أراد ّتليد  رووافقهم يف ذلك مجاهری احلكامء واإلهليني، وهو يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد

 ، انتهى.«بل هو املؤثر املطلق ،وال تأثری للعصيان يف أفعاله، طاع واحلاكمالـمر عباده يف النار فهو 

 أقول:

يف  ة واملعتزلة بموافقتهم للفالسفةعىل اإلماميّ  عون دائامً أهل السنة يشنّ  ال خيفى أنّ 

هنا افتخر الناصب هو، وإن وقعت تلك املوافقة عىل سبيل االتفاق، بعض املسائل

 ه أورد بدل الفالسفة لفظ احلكامء تبعيداً ومن املضحكات أنّ  ،بموافقة احلكامء لألشاعرة

                                                             

 غری موجودة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« إّنه( »1)

 غری موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« أبداً ( »0)

 .13( هنج احلق ص4)
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جعل األشاعرة  غریهم من موافقة الفالسفة، ثمّ  (1)]عىل[ عون به كانوا يشنّ لألذهان عاّم 

ما نسبه إليهم من  من أنّ  (0)]...[هلم  رين عن الفالسفة بألوف سنني متبوعاً املتأّخ 

ام موافقتهم لألشاعرة يف نفي تعليل أفعال اهلل تعاىل عن األغراض افرتاء عليهم، وإنّ 

حوا بخالفه يف مواضع، فهمه بعض القارصين عن ظواهر كالمهم، وقد رّص  يشءذلك 

 فاته:حيث قال يف خطبة بعض مصنّ  (4)رينني من املتأّخ منها ما ذكره بعض املتأهلّ 

ــة واملقصــود» ــ، والصــالة عــىل الغاي ــع الوجــودحمّم ــال يف رشحــه: ۔«د منب ــم ق ث

ــل أن يقــول» ، ال اجلــواد املطلــقكــم منعــتم األغــراض بالنســبة إىل أفعــإنّ  :ولقائ

ــتم  ــاً  نّ أوقل ــود مطلق ــه ج ــود ولوازم ــته للوج ــتلزم  ،إفاض ــال يس ــن  ليشــءف م

ــراض، وإاّل  ــاألغ ــا حتّق ــّم قرّ  مل ــود ك ــى اجل ــتّ ق معن ــف أثب ــوه، فكي ــة رمت م الغاي

ا أّنـ»ـأجـاب بـ ثـمّ ، «رمتـوه؟ة يف الفيض وذلـك ينـايف مـا قرّ هنا العلّ هوجعلتموها 

ــ ،ال نمنــع الغــرض مطلقــاً  منعنــا الغــرض املســتلزم لالســتكّمل أو إلظهــار ّم وإّن

فعــل الكامــل جيــب أن  ألنّ ، الكــّمل، ومل نمنــع الغايــة الالزمــة يف أفعــال الكامــل

ذاتـه، السـتحالة أن يصـدر عـن الكامـل مـا لـيس بكـّمل، بـل  يف حّد  يكون كامالً 

هــا كــّمالت مســتلزمة حلكــم وأغــراض وغايــات تعجــز العقــول عــن أفعالــه كلّ 

وبـني مـا أثبتنـاه  رنـاه آنفـاً ق ذلـك مل يلـزم التنـاقض بـني مـا قرّ ا حتّقـتفصيلها، وإذ

الغايـة مـن اإلفاضـة املـذكورة، واملقصـود احلقيقـي منهـا هـو النشـأة  هنا مـن أنّ ه

ــاً ســاق الوجــود عــىل ترتيبــه مؤدّ اتّ  نّ أاملحمديــة مــن حيــث  إىل اخلــتم بــالوجود  ي

ــك الوجــودات، فصــّح  ــه خصــائص تل ــاهر في ــل الظ ــالأن يُ  الكام ــأ ق ــا هّن ا كله

ــ ــالعرض، ألهّن ــّد موجــودة مقصــودة ب ة هلــذه النشــأة ا كالرشــوط واألســباب املع

                                                             

 السياق. )املصطفوي(( إضافة منّا يقتضيها 1)

 ( لعّل يف هذا املوضع سقط، واهلل العامل. )املصطفوي(0)

 ( الظاهر هو املوىل أفضل الدين. )شهاب الدين(4)
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ا الغايــة واملقصــود، وهــذا دقيــق ال يفهمــه هّنــأ قــالأن يُ  صــّح ؛ اخلامتــة، فــال جــرم

 .، انتهى كالمه« أهل اللباب، ال من قنع بالقشورإاّل 

ه ، ففيه أنّ «لخإ ..طاعالـمُ وإن أراد ختليد عباده يف النار فهو »: وأما قول الناصب

ما يذكره  علم منه أنّ وير  (1)،يقتيض نفي احلكمة واملصلحة عن أفعاله تعاىل أيضاً 

ا ننفي الغرض والغاية دون احلكمة رون من األشاعرة يف بعض املراتب من أنّ املتأّخ 

ام ذكروه عند ضيق اخلناق واالستحياء عن واملصلحة، كالم ال أصل له عندهم، وإنّ 

 (0).فتضاح عند العقالءاال

                                                             

إّن النصوص داّلة عىل أّنه تعاىل رّشع األحكام ملصالح العباد، ثّم إن اإلمامّية »( قال املصنّف يف هناية الوصول: 1)

ا الغطاء حّتى قالوا أّنه تعاىل يقبرح منه فعل القبيح والعبث، بل جيب أن يكون فعله واملعتزلة رّصحوا بذلك وكشفو

مشتماًل عىل مصلحة وغرض، وأّما الفقهاء فقد رّصحوا بأّنه تعاىل إّنام رّشع هذا احلكم هلذا املعنى، وألجل هذه احلكمة، 

لون أّنه وإن كان ال جتب عليه رعاية املصالح، إاّل ثّم يكّفرون من قال بالغرض مع أّن معنى الكالم الغرض ال غری، ويقو

 )املؤّلف(«. ّأنه تعاىل ال يفعل إاّل ما يكون مصلحة لعباده تفّضاًل منه وإحساناً 

تم كالم املؤّلف الشهيد عليه الرمحة والرضوان يف هذا املوضع من الطبعة املرعشية بلفظة 0) ، ولعّله سهوت من «انتهى»( خر

باعة، الختصاص اللفظة املرشار إليها بالداللة عىل انتهاء كالم منقول من غری املؤّلف، فليرنتبه لذلك. القائمني عىل الط

 )املصطفوي(
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[34] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [عىل يد الكّذابني ةاملعجزعدم حسن ]

ق ابني، وال يصدّ ظهر املعجزات عىل يد الكذّ ن يف حكمة اهلل تعاىل أن ير ة: ال حيسر وقالت اإلماميّ »

 اق والعصاة.املبطلني، وال يرسل السفهاء والفّس 

 انتهى. (1)،«وقالت األشاعرة: حيسن كل ذلك

 قال الناصب خفضه اهلل:

اعرة، بل جرت عادة اهلل تعاىل بعدم إظهار املعجزة أقول: ال حسن وال قبيح بالعقل عند األش»

ابني، ال لقبحه يف العقل، وهو يرسل، والرسل هم الصادقون. ولو شاء اهلل تعاىل أن عىل يد الكذّ 

منه قبيح، يفعل ما  يشء، وال يشءفهو احلاكم يف خلقه، وال جيب عليه ، يبعث من يريد من خلقه

 ، انتهى.«يشاء وحيكم ما يريد

 أقول:

م معزولون عن فدليل عىل أهّن ، األشاعرة ال حسن وال قبيح عندهم بالعقل ا أنّ أمّ 

 تعاىل.حه إن شاء اهلل ، كام سنوّض بل عن السمع أيضاً ، العقل

فقد سبق الكالم يف بطالهنا بام ال مزيد عليه، فالبناء عليه ، ا قاعدة جريان العادةوأمّ 

 كالبناء عىل اهلواء والرقم عىل املاء.

فهو ، ولو شاء تعاىل أن يبعث من يريد من خلقه»قول الناصب:  ال خيفى أنّ  ثمّ 

 «من يريد من خلقه» قوله: يف جواز بعث النبي الكاذب، فإنّ  رصيحت  «لخإ ..احلاكم

 فافهم.، تهموهو دليل عىل تعنّ  استحياًء،ح به شامل للصادق والكاذب، ومل يرّص  عامٌّ 

                                                             

 .15-13( هنج احلق ص1)
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[35] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [هاحدا فوق طاقت تعالیى  عدم تكليف اهلل]

 طاقته.فوق  ف أحداً اهلل سبحانه وتعاىل مل يكلّ  إنّ وقالت اإلمامّية: »

ن من تركه وفعله، والمهم عىل  فوق طاقته، وما ال يتمكّ ف اهلل أحدا إاّل وقالت األشاعرة: مل يكلّ 

ومن ال مال له  ،الكتابةف اهلل تعاىل مقطوع اليد زوا أن يكلّ ترك ما مل يعطهم القدرة عىل فعله، وجوّ 

العاطل الزمن املفلوج  (2)وأن خيلقء، السامالطریان إىل  (1)للزمانةامليش ومن ال يقدر عىل  ،الزكاة

إىل عباده باملعجزات  زوا أن يرسل رسوالً وجوّ  ،، واملحدث قديامً األجسام، وأن جيعل القديم حمدثاً 

ليأمرهم بأن جيعلوا اجلسم األسود أبيض دفعة واحدة، ويأمرهم بالكتابة احلسنة، وال خيلق هلم 

أحد، وقالت  ه كّل يقرؤوال مداد وال قلم وال يد ما  دواةبغری  ءاأليدي واآلالت، وأن يكتبوا يف اهلوا

 انتهى. (4)،«نا أعدل وأحكم من ذلكة: ربّ اإلماميّ 

 ناصب خفضه اهلل:قال ال

وال يقبح منه فعل، إذ  يشءه ال جيب عىل اهلل طاق جائز عند األشاعرة، ألنّ أقول: تكليف ما ال ير »

أن يقولوا به، فإن اهلل تعاىل  م ال بدّ واحلال أهّن  ،يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، ومنعه املعتزلة لقبحه عقالً 

ه إن إيامنه حمال وفوق طاقته، ألنّ  طاق، ألنّ تكليف ما ال ير  يامن، فهذااإلفه أخرب بعدم إيامن أيب هلب وكلّ 

 يطاق.يلزم املعتزلة القول بتكليف ما ال  يشء، وهذا فاقاً وهو حمال اتّ ، آمن لزم الكذب يف خرب اهلل تعاىل

، قها بهامتنع تعلّ  سواءً ، ق به القدرة احلادثة عادةأوسطها ما ال يتعلّ ، ما ال يطاق عىل مراتب إنّ  ثمّ 

كحمل اجلبل والطریان إىل ، ق بهال لنفس مفهومه خللق األجسام، أم ال، بأن يكون من جنس ما يتعلّ 

زه األشاعرة وإن مل يقع باالستقراء، ولقوله ايت، فهذا جيوّ واألمثلة التي ذكرها الرجل الطامّ  السامء

                                                             

 ( الزمانة بفتح الزاء املعجمة: العاهة، عدم بعض األعضاء، تعطيل القوى، ولعّل الكلمة معّربة أو دخيلة. )شهاب الدين(1)

 من النهج: يكّلف. )املصطفوي( ( يف املطبوع0)

 .15( هنج احلق ص4)
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ْسَعَهاتعاىل:  َكلِّفر اهللّر َنْفسًا إاِلق ور  ، انتهى.«ى هذا التجويز فيام سبقفناك معن، وقد عرّ الَ ير

 أقول:

ام هو بمعنى إجياب اهلل ة واملعتزلة إنّ الوجوب الذي ذهب إليه اإلماميّ  أنّ  قد مرّ 

َكَتَب َعىَل َنْفِسِه  :عليه قوله تعاىل بمقتىض حكمته، كام دّل  تعاىل عىل نفسه شيئاً 

مْحَةَ  ه األشاعرة، عليه كام تومّه  وغری ذلك، ال بمعنى إجياب غریه تعاىل شيئاً ، الرق

 .ا جيب القول به لقيام الدليل عليه كام عرفتجياب بذلك املعنى کّ واإل

َيْفَعلر اهلل ما  :، فإن أراد به اإلشارة إىل قوله تعاىل«إذ يفعل ما يشاء»: ا قولهوأمّ 

ْدَرتِهِ   فال يدّل ، هر، وهو ظاه ال يستلزم أن يشاء القبيح أيضاً ه عليه أنّ يتوّج ر َيشاءر بِقر

، من عند نفسه من غری اإلشارة إىل اآلية عىل صدور القبيح منه تعاىل، وإن ذكره كالماً 

 .فال التفات إليه أصالً 

 ..اهلل تعاىل أخرب بعدم إيّمن أيب هلب أن يقولوا به، فإنّ  م ال بّد واحلال أهّن »ا قوله: وأمّ 

شبهة إخبار اهلل تعاىل بعدم إيامن أيب  لنا ألف مندوحة عن ذلك، فإنّ  بأنّ  فمردودت  «لخإ

يف كتايب هتذيب األصول  ف هلب شبهة سخيفة عتيقة رميمة، قد أجاب عنها املصنّ 

ال  ه سيصىل ناراً بأنّ  (1)بار بعدم إيامن أيب هلب، والوعداإلخوهناية الوصول باملنع من 

، المكان تعذيب املسلم كالفاسق، ولو سلم خبار بعدم تصديقه للنبي اإلعىل  يدّل 

هر وكذا قوله تعاىل يف قصة نوح: ، إيامنهه سيصىل النار عىل تقدير عدم نّ أفلنا أن نقول  َأنق

ْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إاِلق َمْن َقْد آَمنَ  أي بتقدير عدم هداية اهلل تعاىل هلم إىل ذلك،  ،َلْن ير

ته فيام أخرب به من عدم تصديقهم بنبوّ  بتصديق النبي  فوالِّ م كر لكن نمنع أهّن ، مناسلّ 

                                                             

 ( يف إحدى النسخ املخطوطة املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: الوعيد. )املصطفوي(1)
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تصديق اهلل تعاىل  م أنّ لّ جلواز وروده حال غفلتهم أو نومهم أو بعد التكليف، ولو سر 

ام يامن إنّ اإل ، ألنّ مل يلزم منه أمره بتصديق هذا اخلرب عيناً ، يامناإلما أخربه به من  يف كّل 

 م أنّ علمه املكلف أو مل يعلمه، وال نسلّ  ، سواءً مطلقاً  جيب بام علم جميئه به ال بام جاء به

يامن اإل ى يلزم تصديقه به، وتلخيصه أنّ ا علم أبو هلب جميئه به حتّ هذا اخلرب کّ 

مجايل من أيب اإلوليس يف هذا التصديق ، ما جاء به فهو حق كّل  مجايل بأنّ اإلالتصديق 

 ،ط بعلمه بوجود هذا اخلرب عيناً فهو مرشو، ا التصديق التفصيّلهلب استحالة، وأمّ 

 املحال.م علم أيب هلب به حتى يلزم وال نسلّ 

ولنختم هذا الفصل ببعض املناظرات اجلارية يف هذا الباب، قال عديل لصقر 

ه ال يقدر؟ قال: أكان فرعون يقدر عىل االيامن؟ قال: ال، قيل أفعلم موسى أنّ  :(1)املجرّب 

 .سخر به :الفلم بعثه اهلل إليه؟ ق :نعم، قيل

ف اهلل تدفع أن يكلّ  (4)م]بـ[ـ: ارفقال له النجّ ، ار للمناظرةوالنجّ  (0)امواجتمع النظّ 

قال: كنت أريد بمناظرته أن  ؟مل سكتق  :ام، فقيل لهعباده ما ال يطيقون، فسكت النظّ 

 ألزمه؟فام  يستِح،فإذا التزمه ومل ، ألزمه القول بتكليف ما ال يطاق

                                                             

( هو الصقر بن حبيب البرصي املتّكلم املتوّغل يف مسألة اجلرب، صاحب املناظرات يف هذا الباب، روى عن أيب رجاء 1)

 )شهاب الدين(«. إّنه شيخ من أهل البرصة، سلويل»عن ابن حّبان يف حقه ما لفظه:  العطاردي، نقل ابن حجر

( هو أبو إسحاق إبراهيم بن سّيار بن هاين البرصي، ابن أخت أيب اهلذيل العاّلف، شيخ املعتزلة يف وقته، عنه أخذ 0)

االعتقاد وعدمها، وخلود املرتكب  اجلاحظ، وكلامته يف الكتب مشهورة، ككون املالك يف الصدق والكذب املطابقة مع

، وله كتب وتصانيف معروفة، 001للكبائر يف النار، واشتهر بالنّظام ألّنه كان ينظم اخلرز يف سوق البرصة، تويّف سنة 

، صاحب –بكّس النون النيسابوري  –وإليه تنسب النّظامية من املعتزلة، والنّظام كشّداد كام عرفت، واملرتجم غری النَِظام 

 لتفسری املشهور ورشح الشافية. )شهاب الدين(ا

ثبت. )املصطفوي(«مل»( يف الطبعة املرعشّية: 4)  ، ولعّله تصحيف، فلذلك أصلحناه بام هو مر
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االستطاعة قبل الفعل؟ قال:  : ما دليلك عىل أنّ وكان ظريفاً  (1)لعيدان جمرّب وقال 

ور السنّ  تعلم أنّ  رةالفأ لوال أنّ  ، احلققال: ما قلت إاّل  ؟!أهتزء يب :ة والفأرة، قالاهلرّ 

 منها.يقدر عىل أخذها ملا هربت 

ْؤِمنروا: عن قوله تعاىل اً وسأل عديل جمرّب  قال: هذا ال معنى  ،َوَما َمنََع النقاَس َأْن ير

ْم َوَآَمنْترمْ  :فام معنى قوله :قال ،ه املانع هلمال، ألنّ  ْم إِْن َشَكْرتر  ؟َما َيْفَعلر اهللقر بَِعَذابِكر

 هبم من غری ذنب، وال معنى هلذه اآليات، قال: هذا ردٌّ قال: قد فعل ذلك هلم وعذّ 

تفصيل الكالم يف  جيءوسي املذهب؟!أصنع إذا كان هذا هو  (0)للكتاب، وقال: أيش

  فانتظر.، هذه املسألة يف املطلب الثامن املعقود للبحث بالذات عنها

                                                             

 ( هو رجل مشهور بالظرافة والدعابة واملجون، وله أقاصيص وحكايات مذكورة يف كتب الظرفاء. )شهاب الدين(1)

 طفوي(( ّتفيف لكلمة: أّي يشء. )املص0)
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 [36] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 احدًا[ تعالیى  ]عدم اضالل اهلل

 باحلكمة إاّل  من عباده عن الدين، ومل يرسل رسوالً  اهلل تعاىل أحداً  ة: ما أضّل وقالت اإلماميّ »

 واملوعظة احلسنة.

جيوز أن  وإّنهس عليهم وأغواهم، من عباده عن الدين، ولبّ  اهلل كثریاً  وقالت األشاعرة: قد أضّل 

 ومدح (2)تعاىلاهلل  ه ومدح إبليس، فيكون من سّب  بسبّ يأمرهم إاّل  (1)إىل قوم وال يرسل رسوالً 

للثواب والتعظيم، ويكون من مدح اهلل  اً الشيطان واعتقد التثليث وإالحلاد وأنواع الرشك مستحقّ 

زوا أن د، وجوّ د واللعن املؤبّ يف العقاب املخلّ  إبليس دائامً  وذمّ  وامرهطول عمره وعبده بمقتىض أ

 (5).« هذامن مل يكن رشيعته إاّل (4)مل يبلغنا خربه،  (3)نمن سلف من األنبياء کّ  يكون يف

 قال الناصب خفضه اهلل:

وال ،  ما يشاء، وال جيري يف ملكه إاّل يشءاهلل تعاىل خالق كل  مذهب األشاعرة أنّ : أقول»

عليه يف كتابه  كام نّص ، وهو املضل، زون وجود اآلهلة يف اخللق كاملجوس، بل يقولون: هو اهلاديجيوّ 

ِضلُّ اهللقر َمْن َيَشاءر َوهَيِْدي َمْن َيَشاءر  :املجيد و هو تعاىل يرسل الرسل ويأمرهم بإرشاد اخلالئق، ، ير

فقد علمت معنى هذا التجويز، ، هذه اهلدايةايت من جواز إرسال الرسل بغری وما ذكره الرجل الطامّ 

نفع ]تـ[ـات املميلة لقلوب العوام ال عليه، وهذه الطامّ  يشءاملراد من هذا التجويز نفي وجوب  وأنّ 

  ، انتهى.«ة واجلامعة واهلدايةات افرتاء، بل هم أهل السنّ ه من الطامّ ما بثّ  ذلك الرجل، وكّل 

                                                             

 ( الواو يف هذه الكلمة ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( هذه الكلمة ساقطة من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(0)

 )املصطفوي(«. ِکقن»حمّل « َمنْ »( يف الطبعة املرعشّية: 4)

 من النهج. )املصطفوي( ( هذه الكلمة مسبوقة بواو يف الطبعة املرعشّية، واملرثبت هنا هو ما يف املطبوع3)

 .19-15( هنج احلق ص5)
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 أقول:

شارة إىل مضمون اآلية إ «يشءاهلل تعاىل خالق كل  إنّ »قوله:  ال يذهب عليك أنّ 

عمومها خمصوص بقوله تعاىل: تبارك  أنّ  املومهة ملا قصده الناصب من العموم، وقد مرّ 

 والنقل.ة العقل اهلل أحسن اخلالقني، وبغریه من أدلّ 

ه فهو ليس بقرآن وال حديث كام تومّه  ،« ما يشاءال جيري يف ملكه إاّل »: ا قولهوأمّ 

سفرائني األشعري عند خماطبة القايض اإلام هو كالم ذكره أبو إسحاق بعضهم، وإنّ 

 به.عبأ اشتهر والتبس باحلديث فال ير  ار املعتزيل، ثمّ عبد اجلبّ 

أهل العدل  ، ففيه أنّ «زون وجود اآلهلة يف اخللق كاملجوسوال جيوّ »: ا قولهوأمّ 

ى يلزمهم القول خملوقني هلل تعاىل حتّ والتوحيد مل يقولوا بقدم اخللق، وال بعدم كوهنم 

 ة القائلنيام يلزم مشاهبة املجوس والنصارى ألهل السنّ د اآلهلة كاملجوس، وإنّ بتعدّ 

 وليعلم أنّ ، فليفهم الناصب ذلك ،بقدم الصفات الزائدة وعدم خلق اهلل تعاىل إياها

اغذ حيرتز عن من كان بيته من الزجاجة ال يرجم الناس باحلجر، ومن كان ثوبه من الك

 املطر.

يرِضلُّ اهللقر َمْن ه تعاىل هو اهلادي واملضل من قوله تعاىل: ا ما استدل به عىل أنّ وأمّ 

له األصحاب يف حتقيق معنى اهلداية ، فهو مدفوع بام فّص َيَشاءر َوهَيِْدي َمْن َيَشاءر 

إِنق نحو: ، واإلرشادستعمل يف اللغة بمعنى الداللة اهلدى ير  والضاللة، وحاصله أنّ 

َدى   ًدى: نحو، وبمعنى التوفيق، َعَلْينَا َلْلهر ْم هر ِذيَن اْهَتَدْوا َزاَدهر وبمعنى  ،َوالق

ِذيَن آَمنروْا  :يف قصة املقتولني، ونحو َسَيْهِدهيِْم َويرْصلِحر َباهَلرمْ : نحو، الثواب إِنق الق

رْم بِ  احِلَاِت هَيِْدهيِْم َرهبُّ تِِهمر األهَْنَارر َوَعِملروْا الصق ِري ِمن حَتْ وبمعنى الفوز  ،إِياَمهِنِْم جَتْ

مْ : نحو، والنجاة كم أتباع لنا، فلو أي لو أنجانا ألنجيناكم ألنّ  ،َلْو َهَداَنا اهللّر هَلََدْينَاكر
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يهم، وبمعنى ينجأي ال  ،َواهللقر اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ : ونحو، انا لنجوتمنجّ 

ْم يِف امْلرنَافِِقنَي فَِئَتنْيِ : نحو، ةاحلكم والتسميّ  وا َمْن  :إىل قوله َفاَم َلكر وَن َأن هَتْدر ِريدر َأتر

يهم مهتدين وبعضكم فبعضكم يسمّ  ؟ـ]ـم[فيهما لكم خمتلفني : املعنى، َأَضلق اهللقر

ً من ساّم  وا مهتدياً أتريدون أن تسمّ  ذلك؟يهم بخالف يسمّ  وحكم بذلك  ه اهلل ضاالق

 ومنه قول الشاعر: ؟!عليه

 مـــا زال هيـــدي قومـــه ويضـــّلنا
 

ــــار ــــبنا إىل الكّف ــــاًل وينس  جه
 

، كون الزمة]تـ[ـفقد ، ا لفظة ضل، أمّ وأضّل  ضّل ، ا الضالل ففيه لفظتانوأمّ 

وا َضلُّوا َعنقاأي ضاع وهلك، ومنه قوله تعاىل:  اليشء، ضّل  :نحو أي ضاعوا،  َقالر

اهر  :وقوله تعاىل وَن إاِلق إِيق : ية نحوأي ضاع وبطل، وقد تكون متعدّ  َضلق َمْن َتْدعر

َفَقْد َضلق : عنهام إذا جهل مكاهنام، ومنه قوله تعاىل وضّل ، فالن الطريق والدار ضّل 

بِيلِ   .َسَواَء السق

  :أيت عىل وجوهفـ]ـتـ[ـ ا لفظة أضّل وأمّ 

ية وتكون اهلمزة للفرق بني ما يفارق مكانه وما املتعدّ  أن يكون بمعنى ضّل أحدها 

  (1):قال أبو زيد يفارقه.ال 

قــال  كانــت ال تفــارق مكاهنــا، وير لـــاّم ها قــال أضــلّ وال ير ، الطريــق قــال: ضــّل ير »

 إاّل   كـان البعـری يفـارق مكانـه، اللهـمّ لــاّم  عـن بعـریه وال يقال ضّل ، بعریه أضّل 

ــأن  ــه ب ــارق مكان ــری يف ــون البع ــاً أن ال يك ــون مربوط ــاً  يك ــون أو حمبوس ، فيك

                                                             

( هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد اخلزرجي البرصي، احلرب اخلبری يف علمي النحو واللغة، قال السيوطي: 1)

 ، له كتب، منها كتاب يف املياه، وآخر يف املطر، وآخر يف الوحوش، وآخر يف015، تويّف سنة «أخذ عنه األصمعي وغریه»

 املصادر، وآخر يف غريب األسامء. )شهاب الدين(
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  (1).«هأضلّ  :قالوال ير ، عن طريقه قال فيه: ضّل كالطريق ير 

ة إىل الالزمة التي بمعنى ضاع وبطل، فرتد اهلمزة للتعديّ  أن يكون من ضّل  ثانيهاو

 .أي أبطلها َأَضلق َأْعاَمهَلرمْ  أي أضاعه وأبطله، ومنه قوله تعاىل:، هأضلّ : قالواحد، فير 

، ه بهأي حكم عليه بذلك وساّم ، فالناً  فالنت  قال: أضّل بمعنى احلكم والتسمية، ير  وثالثها

 ؎ :يف مدح أهل البيت (0)وكقول الكميت  ،لخإ ..كقوله: ما زال هيدي قومه ويضلنا

 طائفــة قـــد أكفــروين بحـــّبكم و
 

ــالوا ميســء ومــذنب و  طائفــة ق
 

 :ومنه قوله تعاىل

 وَن َأن ِريدر وا َمْن َأَضلق اهللقرَأتر  .هَتْدر

كام  ،أي وجدته ضاالً  ،قال: أضللت فالناً ير ، بمعنى الوجدان واملصادفة رابعها و

هر اهللقر َعىَل  أي وجدته كذلك، وعليه محل قوله تعاىل:  ،قال: أخببته وأنجلتهير  َوَأَضلق

  معنى العذاب.ة، وعىلعىل معنى احلكم والتسميّ  ل أيضاً أي وجده، وقد محر  ِعْلمٍ 

 :ألجل ذلك كقوله تعاىل ويضيفه إىل نفسه جمازاً  يضّل ، أن يفعل ما عنده خامسها و

ِضلُّ بِِه َكثرًِیا كم مل هذه اآلية عىل معنى حير وإن جاز أن حتر  (4)،عنده كثری أي يضّل  ير

                                                             

دًا بكلمة 1) ، وال نعلم املصدر الذي ينقل منه املؤّلف الشهيد، فتحديد الكالم املقتبس اجتهاد «انتهى»( ليس املنقول حمدق

 منّا، فليرنتبه لذلك. )املصطفوي(

هو كميت بن زيد أبو املستهل الكويف األسدي »شّية: ( قال السّيد املرعيش يف تعليقته عىل هذا املوضع يف الطبعة املرع0)

 )املصطفوي(«. الشاعر البليّ الشهری من أصحاب الصادقني 

( واحلاصل أن الكفار يكذبون بالقرآن وينكرون ويقولون: ليس هو من عند اهلل تعاىل فيضلون بسببه وإذا حصل 4)

آمنوا به وصدقوه وقال يف موضعه: فلام حصلت اهلداية بسببه الضالل بسببه أضيف إليه وقوله: وهيدي كثریا يعني الذين 

أضيف إليه فمعنى االضالل عىل هذا هو تشديد االمتحان الذي يكون عنده الضالل وذلك بأن رضب هلم األمثال ألن 

ّميت إضالالً، وإذا سهلت فاهتدى عندها ّسّميت هداية، فاملعن ى أّن اهلل املحنة إذا اشتدت عىل املمتحن فأضّل عندها سر
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 فيه بضاللة كثری، وعىل ما ذهب إليه الناصبة جيوز أن جيعل اهلل هذا القرآن إضالالً 

 .كبریاً  اً  يقول الكافرون علوّ تعاىل عاّم ، يف خالف ما جاء به احلّق  وأنّ ، خللقه

وتصری ، وترد اهلمزة للتعدية إىل مفعول ثان، يةأن يكون من ضل املتعدّ  سادسها و

بِيَل : ه الطريق، ومنه قوله تعاىلأضلّ : نحو، ية إىل اثننيمتعدّ  وقوله  ،َأَضلُّوَنا السق

نَا َعْن آهِلَتِنَاو، بالضم لِيرِضلق َعْن َسبِيلِهِ : تعاىل ونحو ذلك، وهذا  ،إِْن َكاَد َليرِضلُّ

اخلالف بيننا وبني الناصب وأصحابه، وليس  وهو حمّل  (1)،غواءاإلضالل بمعنى اإلهو 

ضاف إىل اهلل تعاىل هبذا املعنى، فال يكون هلم يف ذلك ير  يشءة يف القرآن وال يف السنّ 

 اهلل تعاىل هو املغوي عن الدين، املضلُّ  نّ أ قول الناصبة واعلم أنّ  .كام عرفت قطّ شبهة 

هو فاعله باطل مضمحل،  – وإن كان ضاللة – عن الرشد، املانع عن سواء السبيل

 والسمع.والعقل  (0)ا نحن فدليلنا اللغة واملعنىوال دليل هلم عليه، وأمّ 

بمعنى خلق الضالل، وال لفظة هدى بمعنى خلق  فلم يرد لفظ أضّل ، ا اللغةأمّ 

ال يقال هداه إليها، وكذلك من  من محل غریه عىل سلوك طريق جرباً  االهتداء، مع أنّ 

 (4)عنها.ه قال: أضلّ ال ير  رصف غریه من طريق جرباً 

                                                                                                                                               

 تعاىل يمتحن هبذه األمثال عباده، فيضلُّ هبا قوم كثری، من تفسری الطربي. )املؤّلف(

( ألنه هو املعنى األصّل يف اللغة كام اعرتف به فخر الدين الرازي يف تفسریه لكنه أنكر كون النزاع يف هذا املعنى لتنبهه 1)

ا املعنى ال جيوز عىل اهلل تعاىل ألنه ما دعى إىل الكفر وما رغب فيه بل عىل قبحه فقال: إن األمة جممعة عىل أن االضالل هبذ

هنى عنه فافتقروا إىل التأويل فحملوا أهل اجلرب عىل أنه تعاىل خالق الضالل والكفر فيهم وسدهم عن االيامن وحال بينه 

العلة البعيدة ونحومها، وخلق الضالل بمنزلة وفيه أن املعنى األصّل هو الدعوة، واالغواء بمنزلة املعد أو  "إنتهى  "وبينهم. 

 العلة القريبة بل العلة التامة، فالفرار عن األول إىل الثاين فرار من املطر إىل امليزاب كام ال خيفى عىل أويل األلباب. )املؤّلف(

 ( وقد اعرتف فخر الدين الرازي هبذا يف أوائل تفسریه لسورة البقرة. )املؤّلف(0)

 منعه ورصفه وأنام يقال إنه أضل إذا لبس عليه وأورد من الشبهة ما يلبس عليه الطريق فال هيتدي له. )املؤّلف(( بل يرقال 4)



 054 تعالی  أحدًا   اهللعدم اضالل 

 

 

 مع إاّل  التكليف ال يصّح  ه ال خالف بيننا وبني الناصبة أنّ فهو أنّ ، ا املعنىوأمّ 

فلو كان  أن جتامع التكليف، وأيضاً  غواء هو التلبيس، فال يصّح واإلضالل واإلالبيان، 

هم عن اهلدى ملا أمكن االحتجاج عليهم بالكتب والرسل. ولكان ال معنى اهلل أضلّ 

َفاَم هَلرْم َعِن : للرتغيب والرتهيب والوعد والوعيد والتوبيخ يف نحو قوله تعاىل

ْعِرِضنيَ  َرِة مر
مر اهْلرَدى  وَ  ،التقْذكِ ْؤِمنروا إِْذ َجاَءهر ذلك. ونحو  ،َما َمنََع النقاَس َأْن ير

 املنعن يعجز عن ام يصدر کّ غواء الوارد عىل سبيل التلبيس إنّ واإلضالل فاإل ،وأيضاً 

 ظاهر.وهو  ،والقهر كالشيطان

ف العباد ما ال اهلل تعاىل عدل حكيم ال يكلّ  فهو ما ثبت من أنّ  ،ا العقلوأمّ 

ي إىل إبطال الكتب والرسل يطيقون، وال يؤاخذهم بام ال يذنبون، إذ ذلك يؤدّ 

ضالل اإلفكيف ينهى عن  ،وأيضاً ذلك. ونحو  والتكليف، ويرفع فائدة األمر والنهي

ه نفسه عن أن يفعل ما هنى عنه، وهلذا من العقالء ينزّ  (1)والطارف ويفعله؟غواء واإل

ْم َعنْهر إِْن أرِريدر إاِلّ اإِلْصالََح َوَما أرِريدر َأْن  :شعيب  قال ْم إىَِلَ َما َأهْنَاكر  ،أرَخالَِفكر

مْ وقال تعاىل:  َسكر وَن النقاَس بِاْلرِبِّ َوَتنَْسْوَن َأْنفر رر  .َأَتْأمر

بالء فسأل ربه عن سبب ذلك، فقال:   موسىنزل بقوم »ه ويف األخبار أنّ 

خصلة  يا رب لنقتله، فقال تعاىل: كيف أعيبم، فقال موسى: أخربنا به فيكم رجل نّّم 

 وقال الشاعر:، «أفعلها؟ ثمّ 

 ال تنــه عــن خلــق وتــأيت مثلــه
 

ــيم ــت عظ ــك إذا فعل ــارت علي  ع
 

فقلت: كل فساد أو ضالل ، وباجلملة فلو نسبت إىل بعض املخالفني مثل ذلك

                                                             

 ( الطارف: املال املستحدث، ويرقال لكل مستحدث جديد أّنه طارف، ومنه طارف العقل. )شهاب الدين(1)
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ك أنّ ر إىل منك، وأنت أغويت عىل عبيدي وأضللتهم عن الرشد، لواثبك مواثبة مضطّ 

 ضاف إىل أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني؟!نسبت إليه صفات النقص، فكيف ير 

ه تعاىل هدى مجيع اخللق وأرشدهم، أحدمها يف أنّ  ،فلنا فيه طريقان، ا السمعوأمّ 

 فيه.باملعنى املختلف  ه مل يضل أحداً والثاين يف أنّ 

َدى  تعاىل: فقال  ،ا الطريق األولأمّ  عليه أن هيدي الناس   أنّ فبنّي  ،إِنق َعَلْينَا َلْلهر

لنقاِس َوَبيِّنَاٍت وقال تعاىل:  ًدى لِّ ْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى  وقال:  ،هر ودر َفَهَدْينَاهر ا َثمر َوَأمق

ًدىوقال:  ،َعىَل اهْلرَدى   نِّي هر م مِّ ا َيْأتَِينقكر مْ وقال:  ،َفإِمق ْم َبَصاِئرر ِمْن َربِّكر ، َقْد َجاَءكر

بِيلِ وقال:  تقبَعَ وقال:  ،َوَعىَل اهللقِ َقْصدر السق وقال:  ،َأَفَمْن هَيِْدي إىَِل احْلَقِّ َأَحقُّ َأْن ير

 وَل َلْو َأنق اهللقَ َهَدايِن ْم اهْلرَدىوقال:  ،َأْو َتقر ْؤِمنروا إِْذ َجاَءهر ، َوَما َمنََع النقاس َأْن ير

 كثریة.وأمثال هذه 

، ضالل باملعنى املختلف فيه إىل غریهاإله تعاىل أضاف فدليله أنّ  ،ق الثاينا الطريوأمّ 

ِذيَن َيِضلُّوَن َعن َسبِيِل اهللقِ  ،َوَأَضلق فْرَعْون َقْوَمهر  فقال: ْم  ،إِنق الق نقهر َوأَلرِضلق

مْ  [ َوَأَضلُّوا َكثرًِیاَقْد َضلُّوا ]ِمن ، يرِضلق َعْن َسبِيِل اهللقِ ، َوأَلرَمنَِّينقهر َفَأَضلُّوَنا  ،َقْبلر

بِياَل  ْيَطانر َعنَْها ،السق راَم الشق َياطنِير ، َفَأَزهلق وْا َما َتتْلروْا الشق َبعر َن هَلرمر  ،َواتق َوَزيق

ْيَطانر  م، الشق يَْطانر َكاَم َأْخَرَج َأَبَوْيكر مر الشق نَا ، الَ َيْفتِنَنقكر  َأَضلُّوَناَربق
ِ
اَلء ؤر نَا ، َه  َربق

ْنسِ  نِّ َواإْلِ َنا ِمَن اجْلِ َذْيِن َأَضالق مْ ، َأِرَنا اللق ، َوَما َكاَن اهللقر لِيرِضلق َقْوًما َبْعَد إِْذ َهَداهر

 .وأمثال ذلك كثری

حالته ملا أراد به من معنى جتويز إرسال الرسل بغری هذه اهلداية عىل ما ذكره إا وأمّ 

 كبع اهلوى فيضلّ ر، وال تتّ فتذكّ ، ه كالم مظلم ال هداية فيها أنّ منّ  ، فقد سبق مراراّ ابقاً س

 عن سبيله.
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[37] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 للمعاصی[ هتهللطاعات و كرا اهلل ة]اراد

ها ورضيها واختارها ومل يكرهها ومل قد أراد اهلل تعاىل الطاعات وأحبّ وقالت اإلمامّية: »

 اختارها.ها وال رضيها وال ه كره املعايص والفواحش ومل حيبّ نّ ، وإيسخطها

وكره أن يمدحه، وقال ، واختار ذلك، ه ويعصيهوقالت األشاعرة: قد أراد اهلل من الكافر أن يسبّ 

 (1)«.وجود الفساد وريض بوجود الكفر بعضهم: أحّب 

 قال الناصب خفضه اهلل:

فهو يريد الطاعات ، اهلل تعاىل مريد جلميع الكائنات أقول: مذهب األشاعرة كام سبق أنّ »

 أن يكون كّل  اهلل تعاىل مريد للكائنات، فال بدّ  ألنّ ، ويريد املعايص بمعنى التقديرويرىض هبا للعبد، 

 وهذا الرجل حيسب أنّ الرضا. واإلرادة غری باملعايص، بتقديره وإرادته، ولكن ال يرىض  يشء

 وهذا باطل.، اإلرادة هي عني الرضا

. «الكفرالفساد وريض بوجود  أحّب »فهذا عني االفرتاء وكذا قوله:  ،«كره أن يمدحه»ا قوله: وأمّ  

  ، انتهى.«هذا من الشيعة فإن االفرتاء والكذب طبيعتهم وبه خلقت غريزهتم (2)]يف[وال عجب 

 أقول:

ومل يصطلح ، جئ يف االستعامل]تـ[ـاإلرادة بمعنى التقدير مل  أنّ  مراراً  قد مرّ 

 .جدواهبه مع عدم  ن يعتدّ سواه أحد من أصحابه وال غریهم کّ  (4)[ذلكـ]ـاعليه

 د فيه صاحب املواقف حيث قال:قد قلّ ، ف«لخإ ..اإلرادة غري الرضا» ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

                                                             

 .19( هنج احلق ص1)

 ( إضافة منّا يقتضيها السياق. )املصطفوي(0)

 ( إضافة لتقويم العبارة. )املصطفوي(4)



 األول/ املجلد و ازهاق الباطل احقاق احلق     059

 

 

الرضــا تــرك االعــرتاض، واهلل يريــد الكفــر للكــافر، ويعــرتض عليــه ويؤاخــذه »

به، ويؤّيـده أّن العبـد ال يريـد اآلالم واألمـراض، ولـيس مـأمورًا بإرادهتـا، وهـو 

االعــرتاض عليهــا، فالرضــار أعنــي تــرك االعــرتاض يغــاير مــأمور بــرتك 

 .بمريضٍّ وليس  ۔نتهىا (1)،«اإلرادة

الرضا بمعنى ترك االعرتاض، بل هو إرادة صادقة ملا  م أنّ ا ال نسلّ فألنّ  ،الً ا أوّ أمّ 

د وال مزامحة مراد آخر، كام يشعر به كالم ابن ال يشوبه يف ذلك تردّ ، قىض اهلل تعاىل به

 غریه.وغریه يف ، يف رشح منازل السائرين (0)احلنبّلم قيّ 

له،  ال معنى لغوياً ، تفسری الرضا برتك االعرتاض اصطالح منهم فألنّ  ،ا ثانياً وأمّ 

الرضا عىل ما تقتضيه لغة  رتك باصطالح حادث منهم، فإنّ القرآن ال ير   أنّ ومن البنّي 

دة الكفر من شخص إرا القرآن مستلزم لإلرادة أو إرادة خمصوصة، عىل أنّ 

ذلك  إسناده إليه تعاىل، وأيضاً  واالعرتاض عليه قبيح بحسب العقل، فال يصّح 

ذلك ال  من اخلوف، فإنّ  الناشئالتفسری غری مانع، إذ يدخل فيه ترك االعرتاض 

هذا التفسری عىل مغايرته لإلرادة، غاية األمر أن يكون  م فال يدّل لّ ، ولو سر رضاً يسمى 

 ،داإلرادة قد تكون مع سبق تردّ  منها، فإنّ  العزم يكون نوعاً  كام أنّ ، من اإلرادة نوعاً 

 .وقد تكون بدون سبقه

عرتض عليه، ال وهلذا ير ، ه تعاىل يريد الكفر من الكافرم أنّ ا ال نسلّ فألنّ  ،ا ثالثاً وأمّ 

 زعمه.كام  (4)يرضاهه يريده وال ألنّ 

                                                             

 .111ص 1( رشح املواقف ج1)

 من هذا املجّلد. )املصطفوي( 191( مّرت ترمجته باختصار يف هامش الصحيفة 0)

 ( ألّنه ال يريد الكفر من الكافر يعرتض عليه، ال ألّنه.. إلخ. )املؤّلف(4)
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ام جاء الثناء عىل مأمور به ومل جيئ األمر به، وإنّ  الرضا م أنّ ا ال نسلّ فألنّ  رابعًا،ا وأمّ 

م عن نقل ابن القيّ  الرضا.جاء األمر بالصرب وهو غری  ،نعم ومدحهم.أصحابه 

 م قالوا:ين ومن وافقهام أهّن والباقاّل  (1)يعىلالقايض أيب 

عــن  فضـالً ، ة عــىل جـواز الرضـا بكــل قضـاءمل يقـم دليـل مــن الكتـاب والسـنّ »

مــا قضــاه  وجوبــه واســتحبابه، فــأين أمــر اهلل عبــاده أو رســوله أن يرضــوا بكــّل 

 ۔«وقدره؟

 اً خذ ربّ فليتّ ؛ ومل يرض بقضائي، من مل يصرب عىل بالئي»روى من األثر: ا ما ير وأمّ 

فقد ذهب ، وأيضاً  (0)عن نبينا، ه أثر إُسائيّل ليس يصّح نّ م أفقد قال ابن القيّ  ،«سوائي

ه موهبة حمضة، فكيف من مجلة األحوال التي ليست بمكتسبة، وأنّ  هبعضهم إىل أنّ 

ملدح اهلل تعاىل عىل أهله  عىل عدم مالئمته ظاهراً  بناءً م لّ ؟ ولو سر ؤمن به وليس مقدوراً ير 

اد الرضا واإلرادة ينايف قول األشعري وقدماء عدم احّت  فنقول:والثناء عليهم، 

 يف املسايرة حيث قال: (4)امم وابن مهأصحابه عىل ما نقله ابن القيّ 

                                                             

، «القايض أبو يعىل»مجته، ويف النسخ املصّححة األرخر: ، وعليه قد مّرت تر«القايض أبو عّل»( يف بعض النسخ: 1)

كام يف تذكرة  421وعليه، فهو القايض أبو يعىل أمحد بن عّل التميمي املحّدث املوصّل، صاحب املسند، املتوّّف سنة 

 النوادر وغریها، وكان حافظًا مسندًا بصریًا خبریًا. )املصطفوي(

شفاء العليل يف ذيل الباب الثامن عرش يف أحكام الرضا بالقضاء واختالف يف كتابه  011ص 1( قال ابن القّيم ج0)

منهم من أوجبه واحتّج عىل وجوبه بأّنه من لوازم الرضا باهلل رّبًا، وذلك واجب، »الناس يف ذلك وحتقيق القول فيه: 

ًا سو  )املصطفوي(«. ايواحتّج بأثٍر إُسائيّل: من مل يرض بقضائي، ومل يصرب عىل بالئي، فليّتخذ له ربق

 ( هنا تعليقتان:4)

  :إّن من حّقق مل يكع عن القول بأّن املعايص ملحّبته، ونقله بعضهم عن األشعري »قال ابن مهام وقال إمام احلرمني

 ، انتهى. )املؤّلف(«لتقارهبا لغة، فإّن من أراد شيًئا أو شاء فقد رضيه وأحّبه

  له تصانيف، 191بن عبد الواحد اإلسكندري احلنفي، املتوّّف سنة أقول: ابن مهام هو الشيخ كامل الدين حمّمد ،
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 ۔«ه ورضيهفقد أحبّ ، ما شاءه وقضاه كّل  هؤالء يقولون: إنّ  إنّ »

 ه وكيف ال يشاءال يرضاه وال حيبّ  وباجلملة ال معنى إلرادة اهلل تعاىل أمراً 

 القوم؟كام هو حاصل كالم  وكراهتهجتمع إرادته له وبغضه ]تـ[ـ؟ وكيف (1)نهويكوّ 

 (0)رون من منتحّّل د به املتأّخ ا تفرّ الفرق بني اإلرادة والرضا کّ  ولقد ظهر بام نقلناه أنّ 

ف مع وكالم املصنّ ، مني عليهمكصاحب املواقف وأقرانه دون املتقدّ  مذهب األشاعرة

 مني، فافهم.املتقدّ 

                                                                                                                                               

 منها كتاب التحرير يف أصول الفقه، واملسائرة يف الكالم، وفتح القدير يف الفقه احلنفي. )شهاب الدين(

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: يشاء ويكرهه. )املصطفوي(1)

 املتأّخرين منهم انتحلوا إىل األشعري وليسوا منهم. )شهاب الدين( ( تعريض بأنّ 0)
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 [38] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [اهلل هملا كر هتهو كرا اهلل ه)ص( ملا اراد النبی ة]اراد

، و كره من املعايص ما (1)من الطاعات ما أراده اهلل تعاىل وقالت اإلمامية: قد أراد النبي »

 (2)كرهه اهلل تعاىل.

 ، انتهى.(3)«ا أراده اهلل تعاىلکّ  وكره كثریاً  (3)،ا كرهه اهلل تعاىلکّ  كثریاً  وقالت األشاعرة: بل أراد النبي 

 قال الناصب خفضه اهلل:

يريد إيامنه   يريد كفر الكافر، والنبي اهلل تعاىل أقول: غرضه من هذا الكالم كام سيأيت أنّ »

 له، هكذا زعم. يكون كارهاً  ليشء منهام مريداً  وطاعته، فوقعت املخالفة بني اإلرادتني وإذا مل يكن أحدت 

ميله إىل  ومعنى اإلرادة من النبي ، هنا هو التقديرهمعنى اإلرادة من اهلل  وقد علمت أنّ 

ر له ه يقدّ وامليل غری اإلرادة بمعنى التقدير، فاهلل يريد كفر الكافر بمعنى أنّ  والرضا، إيامهنم ورضاه به

ه ال يرىض به وال يستحسنه، فهذا مجع بني إرادة ال يريد كفره، بمعنى أنّ  هكذا، والنبي  األزليف 

 ليشءاومل يرض رسوله بذلك  بيشءلو رىض اهلل  ،نعم فيه.وال حمذور  اهلل وعدم إرادة النبي 

 ، انتهى.«ألحد وليس هذا مذهباً  ،كان ذلك حمذوراً ، وسخطه

 أقول:

قد مّر مرارًا أّن إرادة التقدير من اإلرادة خمالف إلمجاع القوم، وليس إاّل من خمرتعاته 

 التي مل جيد حميصًا عن اإلشكال إاّل هبا، وبّينقا أّنه مع ذلك ال جيديه نفعًا، فتذّكر.

                                                             

 )املصطفوي(«. ما أراده اهلل تعاىل»حمّل « ما أراد اهلل عّز وجّل »( يف املطبوع من النهج: 1)

 )املصطفوي(«. عّز وجّل »( يف املطبوع من النهج: 0)

 ( كسابقه. )املصطفوي(4)

 .19( هنج احلق ص3)
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[39] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [اهلل تعاىل من الطاعات ما أراده أنبياؤه ةأراد]

املعايص ما كرهوه، وقالت اإلمامية: قد أراد اهلل تعاىل من الطاعات ما أراده أنبياؤه، وكره من »

 ما أرادوه من الفواحش. (1)وأراد ما كره الشياطني من الطاعات، وكره

ما أرادته الشياطني من الفواحش، وكره ما كرهوه  (2)سبحانهوقالت األشاعرة: بل قد أراد اهلل 

، (4)«ادته منهاما أرادته األنبياء من كثری من الطاعات، بل كره ما أريرد من كثری من الطاعات، ومل 

 انتهى.

 قال الناصب خفضه اهلل:

 ق بنيأقول: هذا يرجع إىل معنى اإلرادة التي ذكرناها يف الفصل السابق، وهذا الرجل مل يفرّ »

كره اهلل ما كره الشياطني من »ا قوله: من عدم هذا الفرق، وأمّ  تشنيعاته ناشٍ  اإلرادة والرضا وجّل 

 ، انتهى. «فهذا افرتاء عىل األشاعرة ،«الطاعات

 أقول:

يف دفع  ـ]ـا[وال جدوى هل ـ]ـا[ال معنى هل ـ]ـا[معنى اإلرادة التي ذكره أنّ  قد مرّ 

 ف ، فتشنيع املصنّ الفرق بني اإلرادة والرضا ليس بمريّض  لزام، وأنّ واإلشكال اإل

 موقعه.عىل األشاعرة واقع يف 

عىل  اهلل تعاىل يكره ما كره الشياطني افرتاءت  القول بأنّ  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

لكن يلزمهم القول به  م وإن مل يقولوا بذلك رصحياً األشاعرة، فليس كام زعمه، ألهّن 

                                                             

 ن النهج: ومل يرد. )املصطفوي(( يف املطبوع م1)

 ( هذه الكلمة مثبتة من املطبوع من النهج فقط. )املصطفوي(0)

 .11( هنج احلق ص4)
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 فيه.ال سرتة  عىل اهلل تعاىل لزوماً  يشءبعدم وجوب م من قوهل

اهلل تعاىل:  أنّ  قد سبق يف الفصل السابق من الناصب يف تقرير كالم املصنف وأيضاً 

اهلل تعاىل يريد كفر الكافر عىل مذهب األشاعرة والنبي يريد إيّمنه وطاعته، »

 ،«له له يكون كارهاً  منهّم مريداً  املخالفة بني اإلرادتني، وإذا مل يكن أحٌد  ـ]ـت[فوقع

يامن والطاعة، اإلفنقول: إذا لزم من ذلك كراهة اهلل تعاىل ملا أراده النبي من  ،نتهىا

الشيطان قد كره ذلك، فيلزم أن يكره اهلل تعاىل ما يكرهه الشيطان كام   أنّ البنّي  ومن

 .ف ذكره املصنّ 
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[40] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [بّم أراده وهنى عّّم كرهه تعالیى أمر اهلل ]

 قالت اإلمامّية: قد أمر اهلل عّز وجّل بام أراده وهنى عاّم كرهه.»

 ، انتهى.(0)«بكثرٍی کّا كره وهنى عاّم أراد (1)وقالت األشاعرة: قد أمر اهلل عّز وجّل 

 قال الناصب خفضه اهلل:

قبيح بالنسبة إليه، فله أن يأمر أقول: قد عرفت فيام سلف أّن اهلل تعاىل ال جيب عليه يشء، وال »

بام شاء وينهى عاّم يشاء، فأخذ املخالفون من هذا أّنه يلزم عىل هذا التقدير أن يأمر بام يكرهه وينهى 

عاّم يريده، وقد عرفت جوابه أّن املراد هبذا عدم وجوب يشء عليه، وهذا التجويز لنفي الوجوب، 

جود، فاألمر باملكروه والنهي عن املراد جائز، وال يكون وإن مل يقع يشء من األمور املذكورة يف الو

واقعًا، فهو حمالت عادة، وإن جاز عقاًل بالنسبة إليه كام مّر غری مّرة، وسيجيء تفاصيل هذه األجوبة 

 ، انتهى. «عند مقاالته فيام سيأيت

 أقول:

 تعاىل العادة ال متنع الوقوع، وقد ذكرنا سابقًا أّن جرياهنا ليس بواجب عىل اهلل

 عندهم، وإاّل لزمهم الوقوع فيام هربوا عنه كام ال خيفى.

                                                             

 غری موجودة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« عّز وجّل ( »1)

 .11( هنج احلق ص0)
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 املصنّف رفع اهلل درجته:قال 

 [القول فی التوحيد]

هي يضا ة يف التوحيد أيضاً قول اإلماميّ و (1)،فهذه خالصة أقاويل الفريقني يف عدل اهلل عز وجل»

وال جيوز ، وال يشبه األشياء، وال إله غریه، اهلل تعاىل واحد ال قديم سواه نّ أ م يقولونفإهّن  ،قوهلم يف العدل

ال حيتاج إىل أشياء  مدركاً  عاملاً  قادراً  اً ه مل يزل وال يزال حيق ك والسكون، وأنّ عليها من التحرّ  عليه ما يصّح 

 هلم.قبل خلقه  وال ناهياً  ومل يكن آمراً ، خلق اخللق أمرهم وهناهم (2)[]لـاّم ه وأنّ وحييى، يعلم هبا ويقدر 

وال يزال ، وناهياً  ه مل يزل آمراً وأنّ ، ووصفوه باألعضاء واجلوارح، ه يشبه خلقهإنّ : هةوقالت املشبّ 

، خراب العامل (3)بعد وناهياً  وال يزال آمراً ، وال يفيد غریه وال يستفيد بذلك شيئاً ، قبل خلق خلقه

 .(4)تعاىل بدوام ذاته دائامً ، وبعد احلرش والنرش

ه تعاىل نّ أ أيضاً ، وقالت األشاعرة ة أيضاً وهذه املقالة يف األمر والنهي ودوامهام مقالة األشعريّ 

ولوالها ، ليست هي اهلل وال غریه وال بعضه، قادر عامل حي إىل غری ذلك من الصفات بذوات قديمة

 ، انتهى.(5)«كبریاً  اً تعاىل اهلل عن ذلك علوّ  ،اً حيّ  عاملاً  مل يكن قادراً 

 قال الناصب خفضه اهلل:

الفصول عىل أبلّ الوجوه، بحيث مل يبق للمرتاب جوابه فيام سبق من  أقول: أكثر ما يف هذا الفصل قد مرّ »

األشاعرة يقولون بدوامهام،  ذكر جوابه من كالم هذا الفصل فيام سبق هو ما قال يف األمر والنهي وأنّ وما مل ير . ريب

اّم م فاجلواب أهّن  ة، بديّ ة وأفيلزم أن تكون هذه الصفة أزليّ ، ه صفة لذات اهلل تعاىلوأنّ ،  قالوا بالكالم النفساينـل

                                                             

 )املصطفوي(«. عّز وجل»حمّل « تعاىل»( يف املطبوع من النهج: 1)

 ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(( هذه الكلمة 0)

 يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« ما»( هذه الكلمة مسبوقة بكلمة 4)

 ( هذه الكلمة مثبتة من املطبوع من النهج فقط. )املصطفوي(3)
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اّم والكالم  ، ولكن ال يلزم أن يكون وأبداً   اشتمل عىل األمر والنهي يكون األمر والنهي يف الكالم النفساين أزالً ـل

ق باخلطاب ى يلزم السفه كام سبق، بل الكالم بحيث لو تعلّ بالفعل قبل وجود اخلطاب واملخاطبني حتّ  وناهياً  آمراً 

 ، انتهى. «غرابة يف هذا الكالم؟ فأّي ، ، وهذا فرع إلثبات الكالم النفساينوناهياً  اً م به آمرظ به يكون املتكلّ عند التلفّ 

 أقول:

ق الريب إليه، الناصب عىل وجه ال مزيد عليه، وبحيث ال يتطرّ  أجوبةقد سبق دفع 

 ه تعال مل يزل آمراً وأنّ »كالم املصنف يف قوله:  وزعم أنّ  هنا من اجلوابها ما ذكره وأمّ 

عىل ما ذكروه  فباطل، بل مبنّي ، عىل ما ذكره األشاعرة يف الكالم النفساين مبنّي  «وناهياً 

، وعىل تقدير البناء عىل ما ذكروه يف الكالم، من جواز األمر باملعدوم (1)يف أصول الفقه

واآلمر والناهي موجود يف األزل  (0)،األمر والنهي كالمهم رصيح يف أنّ  فنقول: إنّ 

تهام ام هو عند وجودمها وأهليّ األمر والنهي باملأمور، واملنهي إنّ ق تعلّ  بالفعل، لكنّ 

عاءهم ذلك ملا احتاجوا إىل إثبات الكالم النفساين، واحلكم بثبوته يف للتكليف، ولوال ادّ 

 وناهياً  صافه تعاىل بكونه آمراً اتّ  فإنّ  (4)،قل عن األشعريكام نر  وكونه مسموعاً  األزل

 كام ال خيفى. إثبات الكالم النفيس أيضاً  ة حاصل عىل تقدير عدمبالقوّ 

                                                             

، وقد حّقق املتأّخرون من أصحابنا ( يف باب العام واخلاص يف مسألة شمول اخلطابات الشفاهية للمعدومني والغائبني1)

بام ال مزيد عليه امتناع مشافهة املعدوم وخطابه، فكيف بتكليفه؟ نعم، التزموا بصّحة اإلنشاء يف حّق املعدوم بداعي 

 التحّّس والتحّزن والشوق ونحوها، واإلنشاء خفيف املؤونة كام ال خيفى. )شهاب الدين(

ووصف كونه ناهيًا، وإاّل فذات اهلل تعاىل بدون هذا الوصف موجود يف األزل. ( أي املّتصف بوصف األمر والنهي، 0)

 )املؤّلف(

هذا قول األشعري، أعني كون الكالم النفيس کّا يسمح، قاسه عىل رؤية ما »( قال ابن مهام احلنفي يف كتاب املسائرة: 4)

بصوت، واستحال املاتريدي سامع ما ليس ليس بلون، فكام عقل رؤية ما ليس بلون وال جسم، فليعقل سامع ما ليس 

وبعد اّتفاق أهل السنّة عىل أّنه تعاىل متكّلم مل يزل متكّلاًمر اختلفوا يف أّنه تعاىل هل هو متكّلم مل يزل  :بصوت، ثّم قال

 ، انتهى. )املؤّلف(«متكلاًم؟ فعن األشعرير نعم. وعن بعض أهل السنّة، ونقله بعض متكّلمي احلنفية عن أكثرهم
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [منّزهون عن املعايص ةئماأل نبياء واألإن ]

قالت اإلمامّية: إن أنبياء اهلل تعاىل وأئمته منّزهون عن املعايص وعاّم ال يستحق، وينفردون »

الذين أمر اهلل تعاىل بموّدهتم وجعلها أجرًا للرسالة، فقال اهلل تعاىل: قل ال  بتعظيم أهل البيت 

 أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القربى.

 ، انتهى.(1)«نة كاّفة: إّنه جيوز عليهم الصغائر، وجّوزت األشاعرة عليهم الكبائروقالت أهل الس

 قال الناصب خفضه اهلل:

 د الكذب فيام دّل ها عىل وجوب عصمة األنبياء عن تعمّ أقول: أمجع أهل امللل والرشائع كلّ »

فأمجعت ، سائر الذنوبا غونه من اهلل، وأمّ املعجز القاطع عىل صدقهم فيه، كدعوى الرسالة وما يبلّ 

إظهار  ة عند خوف اهلالك، ألنّ ز الشيعة إظهار الكفر تقيّ ة عىل عصمتهم من الكفر، وجوّ األمّ 

ة يق ه يقيض إىل إخفاء الدعوة بالكلّ ، ألنّ للنفس يف التهلكة، وذلك باطل قطعاً  إلقاءت  سالم حينئذٍ اإل

ة املوافق وكثرة ة للضعف بسبب قلّ ة وقت الدعووترك تبليّ الرسالة، إذ أوىل األوقات بالتقيّ 

 قني، وأما الصغائر عمداً ا غری الكفر من الكبائر فمنعه اجلمهور من األشاعرة واملحقّ املخالفني، وأمّ 

هذا  النبوةرة أو لقمة للزوم املخالفة ملنصب  الصغائر اخلسيسة، كّسقة حبّ زه اجلمهور إاّل فجوّ 

 حمض.إىل األشاعرة افرتاء  مذهبهم، فنسبة جتويز الكبائر عىل األنبياء

ة، والتعظيم ليس ة فهو شعار أهل السنّ ا ما ذكر من تعظيم أنبياء اهلل تعاىل وأهل بيت النبوّ وأمّ 

عداوة الصحابة كام زعمه الشيعة والروافض، بل التعظيم أداء حقوق عظم قدرهم يف املتابعة 

، «ة واجلامعةصف هبا أهل السنّ اتّ  واعتقاد قرهبم من اهلل ورسوله، وهذه خصلة، وذكرهم بالتفخيم

 انتهى. 

                                                             

 .12-11( هنج احلق ص1)
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 أقول:

ام أوجبوا عصمة األنبياء عن الكبائر ة إنّ أهل السنّ  وسيجئ يف مسألة النبوة أنّ  قد مرّ 

 .بعد البعثة، وأمجعوا عىل جواز صدورها عنهم قبل البعثة

 :إىل قوله ،«الذكورة :ةرشط النبوّ » :يف املسايرة (1)قال ابن مهام احلنفي

ــوة » ــات النب ــا مــن غــریه کــا ســنذكره، فمــن موجب والعصــمة مــن الكفــر، وأم

قـال: . ز القـايض وقـوع الكفـر قبـل البعثـة عقـالً وجـوّ » قـال: مّ ، ثـ«امتأخر عنه

ه مل يبعـث مـن أرشك عنـد أهـل األخبـار والتـواريخ أّنـ ا الوقوع فالذي صـّح وأمّ 

 اً بعـث مـن كـان تقّيـ ام، وإّنـظلومـاً  فـاجراً  باهلل طرفـة عـني، وال مـن كـان فاسـقاً 

ــ ــاً  اً زكّي ــهور  أمين ــك يف قضــيّ مش ــع يف ذل ــب النســب، واملرج ــمع، وموج ته الس

ــمّ  ــة، ث ــويز والتوب ــل التج ــدّل  العق ــزة ي ــار املعج ــارة  إظه ــدقهم وطه ــىل ص ع

ــرهتم ــوقریهمر ُسي ــب ت ــل ، فيج ــض أه ــالف بع ــنهم، وخ ــور ع ــدفع النف وين

 .نتهىا ،«(2)الظواهر

قال  النبي ما يقرب من كالم ابن مهام، ثمّ وقال صاحب املواقف يف مسألة عصمة 

 :املعصومة املظلومة  (4)يف مبحث اإلمامة عند نفيه لعصمة فاطمة

 فيه.فافهم ما  ،نتهىا (3)،«م ما فيهعصمة األنبياء، وقد تقدّ  وأيضاً »

ة فهو افرتاء عليهم، ا ما نسبه إىل الشيعة من جتويز إظهار الكفر عىل األنبياء تقيّ وأمّ 

                                                             

 من هذا املجّلد. )املصطفوي(  2۵۲( مّرت ترمجته يف هامش الصحيفة 1)

 ( املراد به أبو عّل حمّمد بن حزم األندليس كام أرفيد. )شهاب الدين(0)

 ( يف الطبعة املرعشّية: الفاطمة. )املصطفوي(4)

، جمازت قطعًا، ال حقيقةر «بضعة منّي»اهلل عليه وسلم: وقوله صىل »، والعبارة فيه هبذا النحو: 921ص 4( املواقف ج3)

 )املصطفوي(«. فال يلزم عصمتها، وأيضًا عصمة النبي قد تقّدم ما فيها
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ة، فنسبوه وا ذلك من استامع إطالق جواز التقيّ ة تومّه املعاندين من أهل السنّ  ولعّل 

ة الذين هم فاإلماميّ ، من فرق الشيعة (1)بهعبأ ن ال ير رض صدور ذلك عمّ ولو فر ، إليهم

مشكاة النبوة والوالية،  (0)من عن سلف وعلومهم مقتبسة قون خلفاً ون املحقّ املحقّ 

ة التقيّ  ام الذي ذكروه يف ذلك أنّ ، وإنّ (4)نهمامئهم خالية ن عن ذلك، وتصانيف علأومربّ 

، ا إظهار موافقة أهل اخلالف فيام يدينون به خوفاً فوها بأهّن ام وجبت، وعرّ جائزة، وربّ 

املنكوحة عىل خالف مذهب أهل  وطئل زمان الدعوة، وكذا وقد استثنوا منها أوّ 

ة أخذه إىل املضمون عنه لو اقتضت التقيّ ف يف املال ، وكذا الترّص باطناً  احلق فال حيّل 

ية العقل تقية مع قوهلم بحجّ  زون إظهار الكفر عىل األنبياء غری ذلك، وكيف جيوّ 

عن  ته؟! فهم أوىل بوجدان الدليل الذي ذكره الناصب نقالً ع أدلّ واعتناءهم بتتبّ 

يد تأييد هلذا املقام مز وسيجيء، املواقف يف امتناع إظهار الكفر عىل األنبياء 

، بل الدليل املذكور مأخوذ من واإلمام   وتفصيل يف مبحث عصمة النبي

 ع.املتتبّ فاهتم كام ال خيفى عىل كتبهم ومصنّ 

ة ال يوجبون اإلماميّ  بأنّ  فمردودت  ،«والتعظيم ليس عداوة الصحابة»ا قوله: وأمّ 

غصبوا اخلالفة عن عداوة مجيع الصحابة كام يشعر به إطالق كالمه، بل اجلامعة الذين 

حق تعظيمهم  ذوي القربى من أهل بيت النبي صلوات اهلل عليهم، وال ريب يف أنّ 

، إذ ال يمكن اجلمع بني ما أمرنا اهلل (3)نهممف عىل عداوة هؤالء والرباءة تهم يتوقّ وحمبّ 

                                                             

 إضافةت منّا القتضاء السياق ذلك، وليست هي موجودة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« به»( كلمة 1)

 طبعة املرعشّية: عن. )املصطفوي(( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف ال0)

 بالعني، ويبدو أّنه تصحيف، واهلل العامل. )املصطفوي(« عنه»( يف الطبعة املرعشّية: 4)

 ، والظاهر أهّنا مصّحفة. )املصطفوي(«عنهم»( يف الطبعة املرعشّية: 3)
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عىل  (1)نهمم تعاىل به يف حمكم كتابه من مودة ذوي القربى وما ثبت من شكايتهم 

 ياين حميالشيخ العارف الربّ  ما سيذكره املصنف يف مسألة اإلمامة، وقد أشار إليه أيضاً 

 :ةيق الدين األعرايب يف فتوحاته املكّ 

ــا أنّ  ــد بلغن ــؤمنني  رجــالً  وق ــ»: قــال ألمــری امل ــا أحّب ــوىل عــثامنأن  !«ك وأت

  (0)۔«ا أن تبرصوإمّ ، ا أن تعمىفإمّ  أعوررفأنت ، ا اآلنأمّ »فقال له: 

ك من توايل ضدك، وال أحبك من صوب غاصبك، وال أكرمك ولعمري ما ودّ 

مكرم من هضمك، وال عظمك معظم من ظلمك، وال أطاع اهلل فيك مفضل 

أعاديك، وال اهتدى إليك مضلل مواليك، النهار فاضح، واملنار واضح، ولنعم ما 

 :(شعر)قيل 

ــي ــزعم أّنن ــّم ت ــدّوي ث ــوّد ع  ت
 

 (4)لعــازبصــديقك إّن الــرأي عنــك 
 

                                                             

 ( كسابقه. )املصطفوي(1)

وقال له رجل: إيّن : »15ص 4ج طي العامّل ويف الرصاط املستقيم للنّبا للكراجكي  110( التعّجب ص0)

 )املصطفوي(«. أتواّلك وأتوىل فالنًا وفالنًا، فقال: أنت اليوم أعور، فانظر تعمى أو تبرص

 )املصطفوي(«. لعازب»حمّل « لعاذب»، وفيه هناك 31( مّر هذا البيت من املصنّف يف الصحيفة 4)
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 علی سائر ما تقدم[ ةب االماميه]فی ترجيح مذ

فلينظر العاقل من نفسه إىل املقالتني، ويلمح املذهبني، وينصف يف الرتجيح، ويعتمد عىل الدليل »

هتم احلياة الدنيا، بل ينصح الواضح الصحيح، ويرتك تقليد اآلباء واملشايخ، اآلخذين باألهواء وغرّ 

دت شيخي الفالين، أو وجدت  قلّ يّن أ ريف القيامة قبل عذره غداً ير  (1)ل عىل غریه، فالنفسه وال يعوّ 

املتبعون من أتباعهم  (2)ءأتربّ يه ال ينفعه ذلك يوم القيامة يوم فإنّ  ،آبائي وأجدادي عىل هذه املقالة

ولكن أين اآلذان السامعة، والقلوب  (3)اهلل تعاىل عىل ذلك يف كتابه، ون من أشياعهم، وقد نّص ويفرّ 

ا ة هي أحسن األقاويل؟ وأهّن مقالة اإلماميّ  عاقل يف الصحيح من املقالتني؟ وأنّ ال الواعية، وهل يشّك 

ْ ِعَباِد فيهم:  (4)القائلني هبا هم الذين قال اهلل تعاىل أشبه بالدين؟ وأنّ  وَن  َفَبرشِّ ِذيَن َيْسَتِمعر الق

مر اهللقر  ِذيَن َهَداهر وَن َأْحَسنَهر أروَلئَِك الق ة هم الذين قبلوا هداية اهلل واهتدوا هبا، فاإلماميّ ، اْلَقْوَل َفَيتقبِعر

 األلباب.وهم أولوا 

ه لو جاء مرشك وطلب رشح أصول دين املسلمني يف العدل ولينصف العاقل من نفسه أنّ 

سالم اإلقال له حتى يرغب يف رجاء أن يستحسنه ويدخل فيه معهم، هل كان األوىل أن ير  (5)والتوحيد

ه عن ه منزّ ا نرىض بقضائه، وأنّ وّأنمجيع أفعال اهلل حكمة وصواب،  ه من ديننا أنّ إنّ ن يف قلبه: ويتزيّ 

منه، وال يعاقب الناس عىل فعل يفعله فيهم، وال يقدورن عىل  (6)قعتوالفواحش ال ، فعل القبائح

                                                             

 أي مسبوقة بواو، ال بفاء. )املصطفوي(« وال»النهج: ( كذا يف الطبعة املرعشّية، ويف املطبوع من 1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: تترّبأ. )املصطفوي(0)

واْ ( كام يف قوله: 4) َبعر ِذيَن اتق وْا ِمَن الق بِعر ِذيَن اتُّ َأ الق  . )شهاب الدين(199من سورة البقرة، اآلية   إِْذ َترَبق

 نهج. )املصطفوي(ساقطة من املطبوع من ال« تعاىل»( كلمة 3)

 ( كام طلب السلطان املؤّيد أوجلايتو حمّمد خدابنده الذي صنّف املتن ألجله. )شهاب الدين(5)

 ( يف الطبعة املرعشّية: يقع. )املصطفوي(9)



 / املجلد األولو ازهاق الباطل احقاق احلق     012

 

 

 ه أمروإنّ قال: ليس يف أفعاله حكمة وصواب، ير  أو ؟(1)أمرهنون من امتثال دفعه عنهم، وال يتمكّ 

، بل خلق فيهم فيهمه يعاقب الناس عىل ما فعله ، وال نرىض بقضاء اهلل، وأنّ (2)بالسفه والفاحشة

 ؟الكفر والرشك ويعاقبهم عليهام، وخيلق فيهم اللون والطول والقرص ويعّذهبم عليها

ل: أو نقو يطيقون؟ف الناس ما ال يقدرون عليه وال اهلل ال يكلّ  نّ أوهل األوىل أن نقول: من ديننا 

 عىل ترك ما ال يقدرون عىل فعله؟ (3)ف الناس ما ال يطيقون، ويعاقبهم ويلومهمه يكلّ إنّ 

ها؟ أو نقول: اضيرها وال يكره الفواحش وال يريدها وال حيبّ  (4)تعاىله وهل األوىل أن نقول: إنّ 

 كانوا لـاّم ب الناس طاع، ويعذّ مدح وير بأنواع املعايص، ويكره أن ير  عىصوير  سبُّ شتم وير ه حيب أن ير إنّ 

 كره؟كام أراد، وال يكونون كام 

 يشبهها؟ه إنّ  نقول:ه تعاىل ال يشبه األشياء وال جيوز عليه ما جيوز عليها؟ أو وهل األوىل أن نقول: إنّ 

ه ال يدرك وال حييي أو نقول: إنّ  ؟اهلل يعلم ويقدر وحييي ويدرك لذاته إنّ  وهل األوىل أن نقول:

 وال غری ذلك من الصفات؟ وال عاملاً   بذوات قديمة لوالها مل يكن قادراً إاّل وال يقدر وال يعلم 

 خلق اخللق أمرهم وهناهم؟ أو نقول: إنه مل يزل يف القدوم وال لـماّم ه وهل األوىل أن نقول: إنّ 

 ؟أصالً بذلك  ال خيّل  رأقيموا الصالة وآتوا الزكاة :يقولاألبد يزال بعد إفنائهم طول 

ا يف رى بالعني إمّ نه ذاته؟ أو نقول: ير ه تعاىل تستحيل رؤيته واإلحاطة بكر نقول: إنّ  وهل األوىل أن

 اجلهة؟ال يف  (5)رى بالعنيله أعضاء وصورة، أو ير ر جهة من اجلهات

                                                             

ضعت يف هذا املوضع سهوًا: 1) بل خلق فيهم الكفر والرشك »( يف الطبعة املرعشّية هنا زيادة خمالفة للسياق يبدو أهّنا ور

ر يرعلم ذلك بمراجعة أصل كتاب هنج احلق «ويعاقبهم عليهام، وخيلق فيهم اللون والطول والقرص ويعّذهبم عليه

 املطبوع، والسياق هنا موافق ملا فيه. )املصطفوي(

ضعت العبارة املثبتة هنا «وإّنه يفعل السفه والفاحشة»( املرثبت يف املطبوع من النهج: 0) وإّنه أمر السفه »، ثّم ور

 بني قوسني. )املصطفوي(« والفاحشة

 غری موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« ويلومهم( »4)

 ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(« تعاىل»( كلمة 3)

 ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(« بالعني»( كلمة 5)
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م اقرتفوا هون عن كل قبيح وسخيف؟ أو نقول: إهّن ته منزّ أنبيائه وأئمّ  وهل األوىل أن نقول: إنّ 

، (2)ةفاحشوكّسقة درهم وكذب  (1)ة والرذالةعىل اخلّس  ه يقع منهم ما يدّل إنّ رة عنهم؟ واملعايص املنفّ 

ة النجاة حتصل بامتثال أوامرهم القوليّ  رشعه، وأنّ وحفظة وحيه  م حمّل ويداومون عىل ذلك مع أهّن 

 ة؟والفعليّ 

ة دون قول  مذهب اإلماميّ سالم إاّل اإلذكر هلذا السائل عن دين ه ال ينبغي أن ير فإذا عرفت أنّ 

ه ليس يف التوحيد دليل بصریهتم، ألنّ  (3)زيادة سالم، وتعلم أيضاً اإلغریهم، عرفت عظم موقعهم يف 

وكان مجيع العلامء  (4)أخذ، وأوالده   ومن أمری املؤمنني عّل وال جواب عن شبهة إاّل 

لتهم، فإذا سمعوا منز ة واالعرتاف بعلوّ يستندون إليه عىل ما يأيت، فكيف ال جيب تعظيم اإلماميّ 

شبهة يف توحيد اهلل تعاىل أو يف عبث بعض أفعاله انقطعوا بالفكر فيها عن كل أشغاهلم، فال تسكن 

عنها، وخمالفهم إذا سمع داللة قاطعة عىل  (6)اجلواب (5)قوانفوسهم، وال تطمئن قلوهبم، حتى يتحقّ 

إلقامة شبهة  طالباً  (8)ومهموماً  مغموماً  ليله وهناره ال يفعل الفواحش والقبائح ظّل  (7)اهلل تعاىل أنّ 

عنده أن اهلل تعاىل ال يفعل القبيح، فإذا ظفر بأدنى شبهة قنعت نفسه  عن أن يصّح  جييب هبا حذراً 

ان ه ال يفعل القبيح وأنواع الفواحش غری اهلل تعاىل، فشتّ ت الشبهة عليه من أنّ وعظم ُسوره بام دلّ 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: الذّلة. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. كّسقة درهم وكذٍب فاحش»ة املرعشّية: ( يف الطبع0)

 )املصطفوي(«. بزيادة»مسبوقة بباء يف املطبوع من النهج: « زيادة»( كلمة 4)

إّن علّيًا له حّق التعليم عىل كّل »( وكفى يف ذلك ما ذكره ابن اجلوزي مع شّدة عداوته وبغضه آلل الرسول، حيث قال: 3)

القيامة، فإّنه لوال خطبه ومنابره وكلامته لكان توحيدهم يف منتهى النقص وأسوء من عقائد سائر امللل، فمن عرّب املسلمني إىل يوم 

 ، هذا مضمون ما أفاده، والفضلر ما شهدت به األعداء. )شهاب الدين(«عنه كّرم اهلل وجهه بمعّلم اإلسالم مل يكن خمطئاً 

سخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية، وأّما املثبت يف الطبعة املرعشّية: ( كذا يف املطبوع من النهج ويف إحدى الن5)

 )املصطفوي(«. يتحّقق»

 ( يف املطبوع من النهج: جوابًا. )املصطفوي(9)

 ( يف املطبوع من النهج: عّز وجل. )املصطفوي(1)

 . )املصطفوي(«مغمومًا ومهموماً »حمّل « مهمومًا مغموماً »( يف املطبوع من النهج: 1)
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، ولنرشع اآلن يف تفصيل املسائل وكشف احلق فيها بعون اهلل (2)ذهبنيبني امل بني الفريقني وبعداً  (1)ما

 ، انتهى.(4)«تعاىل ولطفه

 قال الناصب خفضه اهلل:

نصاف والرجوع إىل الوجدان والدليل يف ترجيح اإلأقول: حاصل ما ذكر يف هذا الفصل حتكيم »

مذهب  نصاف، علم أنّ اإلاملصنف إذا ترك التقليد ونظر إىل املذهبني نظر  ة، وأنّ مذهب اإلماميّ 

 عنده ترجيح مذهب وحاول أن يتبنّي  اإلسالمومثل هذا يف حال من أراد دخول  ،حة مرّج اإلماميّ 

ة أبني وأظهر عند العقول، وأقرب من سائر املذاهب إىل معتقدات اإلماميّ  أنّ  من املذاهب، فال شّك 

بفصل، وعقيدة  إن شاء اهلل يف هذا الفصل نحذو حذوه، ونجاوبه فصالً  قبول، ونحنر ي والالتلقّ 

نصاف، فنقول: لو استجار واإلوحمافظة رشيطة الصدق ، ب التهمة واالفرتاءعىل رشط جتنّ بعقيدة، 

سالم، فطلب اإلسالم، وأراد أن يسمع كالم اهلل رجاء أن يستحسنه ويميل قلبه إىل اإلمرشك يف بالد 

ة البيضاء، فيا معرش العلامء أصول دين املسلمني يف العدل والتوحيد لریغب بفهمه إىل امللّ من 

اإلله الذي يدعوك إىل  سالم يف قلبه: إنّ اإلن قال له حتى يرغب ويتزيّ هل كان األوىل أن ير ، العقالء

ما يشاء وهو حيكم  األشياء وهو الفاعل املختار، وال جيري يف ملكه إاّل  طاعته وعبوديته هو خالق كّل 

 بحكمه إاّل  نملةك ف يف الكائنات وال تسقط ورقة وال تتحرّ ما يريد، وال رشيك له يف اخللق والترّص 

ر ما جيري وما يصدر عنهم قبل ر أمور الكائنات يف أزل اآلزال، وقدّ دبّ ر وإرادته وقضائه وقدرته

وال قبيح يف فعله، وال ، ة وصوابحكم خلقهم وأمرهم وهناهم، وأفعاله مجلةً  خلقهم وإجيادهم، ثمّ 

ف يف ملكه، وال ما يفعله يف العباد من إعطاء الثواب وإجراء العقاب فهو ترّص  ، وكّل يشءجيب عليه 

ونَ لمر ر منه ظتصوّ ير  ْسَألر ْم ير ْسَألر َعامق َيْفَعلر َوهر ه عن فعل القبائح، إذ ال قبيح بالنسبة وهو منزّ ، ال ير

 .، والقضاء غری املقيّض ونحن نرىض بقضائه، إليه

                                                             

 غری موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« ما»( كلمة 1)

د ما بني املذهبني»( يف املطبوع من النهج: 0)  )املصطفوي(«. وَبعر

 .10-12( هنج احلق ص4)
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 فأنت ّتلق أفعالك، وكّل ، قال: اإلله الذي ندعوك إليه له رشكاء يف اخللقهل األوىل هذا؟ أو ير 

بل هو  ف له يف الكائنات باإلرادة واالختيار،الناس خيلقون أفعاهلم، وهو املوجب الذي ال ترّص 

سنة وجب عليه الثواب، فهذه حراق، والعبد إذا عمل حاألكالنار إذا صادف احلطب جيب عليه 

ل احلسنة كالدين عىل رقبته جيب له أداء ثواهبا، وإذا عمل سيئة جيب عليه عقاهبا، وليس له أن يتفّض 

 عليهـ]ـا[بل الواجب والالزم عليه عقابه، كالنار الواجب ، ويتجاوز بفضله عن ذلك الذنب

قدم، بل حيدث األشياء عىل سبيل ه خلق العامل ومل جير له قضاء سابق، وعلم متوإنّ حراق، اإل

 هو خيلق والناس خيلقون؟، االتفاق، وله الرشكاء يف اخللق

ه ف الناس كيف ما شاء، ألنّ ه تعاىل حاكم قادر خمتار، يكلّ قال له: من ديننا أنّ وهل األوىل أن ير 

الطاقة، ف فوق وال يمتنع عليه أن يكلّ  لهفهم حسب طاقتهم، وجاز يترصف يف ملكه، فإن أراد كلّ 

ف ه جيب عليه أن يكلّ قال: إنّ أو ير  ف الناس فوق الطاقة، ومل يقع هذا؟لكن بفضله وكرمه مل يكلّ 

 ف فيهم، ويمتنع عليه التكليف حسبام أراد؟الناس حسب طاقتهم، وليس له الترّص 

ة اخلری والطاع ما جرى يف العامل فهو تقديره وإرادته، ولكنّ  كّل  قال له: إنّ وهل األوىل أن ير 

اخلری،  فيجب عليه أن حيّب  ،ه مغلول اليدإنّ نقول: واملعصية بغری رضاه؟ أو  برضاه وحبه، والرّش 

 ف؟فواعل غریه، وله رشكاء يف امللك والترّص  وهو خالقه، وال خيلق الرش، فللرّش 

ه تعاىل ال يشبه األشياء، ولكن له صفات تأخذ معرفتها أنت من قال له: إنّ وهل األوىل أن ير 

ه ال صفات له وال صفات نفسك حادثة، وصفاته تعاىل قديمة؟ أو نقول: إنّ  نفسك، غری أنّ صفات 

 ف صفاته من صفات الكامل؟جيوز عليه أن يعرّ 

، ةبحياة ُسمديّ  حّي ، ةقادر بقدرة أزليّ ، اهلل تعاىل عامل بعلم أزيل قال له: إنّ وهل األوىل أن ير 

مسلوبة عنه، وليس له علم وال قدرة، بل ذاته تعلم  الصفات قال له: إنّ م بكالم أزيل؟ أو ير متكلّ 

 العامل كيف يعلم بال علم، والقادر كيف يفعل بال قدرة؟  ذلك املسكني أنّ األشياء بال علم، فيتحرّی 

ً اهلل تعاىل كان يف األزل متكلّ  قال له: إنّ وهل األوىل أن ير  بكالم نفيس هو صفة ذاته، وبعدما خلق  امق

م، ه خلق الكالم وليس هو بمتكلّ قال له: إنّ اخللق خاطب الرسل بذلك الكالم، وأمر الناس وهناهم؟ أو ير 

ً ى متكلّ خالق الكالم ال يسمّ  فإنّ   ه أحدث األمر والنهي بعد اخللق بال تقدير وإرادة سابقة؟، وأنّ امق



 / املجلد األولو ازهاق الباطل احقاق احلق     013

 

 

ه رجاء أن يوم القيامة لعباده ليزداد بذلك شغفه يف عبادة ربّ   مرئيت ه تعاىلإنّ  نقول:وهل األوىل أن 

قال له: هذا الرب ال ؟ أو ير – ولكن هذه الرؤية بال كيفية كام سرتى وتعلم –القيامة ينظر إليه يوم 

 نظر إليه يف الدنيا وال يف اآلخرة؟ير 

هم ون من الكذب والكبائر، ولكنّ معصوم مونأنبياء اهلل تعاىل عباد مكرّ  قال: إنّ وهل األوىل أن ير 

برش ال يؤمنون من إمكان وقوع الصغائر عنهم، فال تيأس أنت من عفو اهلل وكرمه، إن صدر عنك 

قال له: ير  م أسوة الناس، ويمكن أن يقع منهم الذنب، فأنت ال تقنط من الرمحة؟ أومعصية، فإهّن 

: من ذنوب األنبياء كام جاء يف القرآن ءبيشاألنبياء كاملالئكة، ويستحيل عليهم الذنب، فإذا سمع 

 َوَعىَص آَدمر َربقهر  ّ؟اً ه وقع منه املعصية، فال يكون نبيق ة آدم، ألنّ د يف نبوّ يرتد 

 بعث إىل الناس تابعه مجاعة من لـاّم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  قال له: إنّ وهل األوىل أن ير 

والباليا يف إقامة الدين ودفع  (1)ةأعامرهم، وقاسوا الشدّ أصحابه، وأقاموا يف خدمته وصحبته طول 

بعده أقاموا بوظائف  خری وريض عنهم، ثمّ  الكفرة، وذكرهم اهلل تعاىل يف القرآن وأثنى عليهم بكّل 

ى اخلالفة، ونرشوا الدين، وفتحوا البالد، وأظهروا أحكام الرشيعة، وأحكموا قواعد احلدود حتّ 

هؤالء األصحاب  قال له: إنّ من سعيهم الرشيعة إىل يوم الدين؟ أو ير  بقي منهم الدين، وانحفظت

 بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خالفوه ورجعوا إىل الكفر، ومل هيد حممد صىل اهلل عليه وسلم إاّل 

 ؟نفراً  عرشسبعة 

اْلَفِريَقنْيِ  َمَثلر  معنوا يف عقائد الفريقني،وألوا فيا معرش العقالء انظروا إىل املذهبني، وتأمّ 

ِميِع َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثاًل   .بل أكثرهم ال يعقلون، احلمد هلل؟ َكاأْلَْعَمى  َواأْلََصمِّ َواْلَبِصرِی َوالسق

هذا  ، فإنّ   ومن أمری املؤمنني عّله ليس يف التوحيد دليل وال جواب شبهة إاّل ا ما ذكر أنّ وأمّ 

ا مأخوذة من تلك ى من األدلة، فإهّن ما نأخذ من العقائد ونتلقّ  ون به دوننا، بل كّل أمر ال خيتّص 

لذين شهد رسول ااحلرضة ومن غریه من أكابر الصحابة كاخللفاء الراشدين سواه، وككبار الصحابة 

ما ينقلون عنهم  ة ويمزجون كّل اهلل بعلمهم واجتهادهم وأمانتهم، وهم يذكرون األشياء من األئمّ 

                                                             

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: الشدائد. )املصطفوي(1)
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 باألسانيد الصحيحة سامعة ألخبار الغيب، ونحن ال نرويه وال ننقله إاّل بألف كذبة كالكهنة ال

 ، انتهى. «واحلمد هلل عىل ذلك التوفيق الرصحية املعتربة املعتمدة،

 أقول:

ة من تقرير مذهب أهل يف مجيع ما أتى به الناصب الفضول يف الفصول االستفهاميّ 

ل، وإمجاالت، لو كشف عنها وفّص ة متوهيات وإطالقات ة وتقرير مذهب اإلماميّ السنّ 

 ة.ة مذهب اإلماميّ مؤمن ومرشك بأولويّ  حلكم كّل 

هو خالق كل »: ا ما ذكره من تقرير مذهب األشاعرة يف الفصل األول بقولهأمّ 

، ينرصف الذهن منه من حيث ال يشعر إىل الفرد الكامل فيه إطالقاً  ، فألنّ «األشياء

 ه خالق لكّل إنّ : املرشك املتحری املستجری أعني ما يستحسنه العقل، فلو قيل لذلك

ى الّسقة والزنا واللواطة والكذب ونحوها من القبائح والفواحش، األشياء حتّ 

يف مجلة أفعال اهلل تعاىل الرشك  (1)لهالنقبض طبعه من ذلك واستنكره عقله، ولو عدّ 

فعندهم  وأيضاً سالم، اإلن ذلك يف قلبه وفرتت رغبته يف حتقيق دين الذي هو فيه، لتزيّ 

ه الدليل، قلنا: وكذلك ا خّص هذا کّ  إنّ  ، فإن قالوا:يشءالقرآن غری خملوق وهو  أنّ 

 لدليل.ها اأفعال العباد خّص 

ه يشاء تلك ، فإنه لو ذكر له أنّ « ما يشاءال جيري يف ملكه إاّل »وكذا الكالم يف قوله: 

 وارتدع. (0)القبائح والفواحش لفزع

 إرادة القبائح واحلكم هبا قبيحة أيضاً  ، فإنّ «حيكم بّم يريد»: وكذا القول يف قوله

 .عن العقل كالناصب وأصحابه عند املرشك إن مل يكن معزوالً 

                                                             

 ألشاعرة أي كون األمر والنهي من مجلة أفعال اهلل تعاىل. )املؤّلف(( كام تقتضيه قاعدة ا1)

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: لفزغ! )املصطفوي(0)
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املرشك  بديانة الناصب، ألنّ  ، ففيه إمجال خمّل «ال رشيك له يف اخللق»ا قوله: وأمّ 

قصده يفهم من الرشك حقيقتها، ال ما  «ال رشيك له يف اخللق»السامع لقوله: 

فعاله يوجب إثبات الرشيك أل بكون العبد فاعالً  (1)حكم أهل العدل األشاعرة من أنّ 

م مع احلكم بكون العباد فاعلني لع عىل هذا املقصود وعلم أهّن ه لو اطّ له تعاىل، فإنّ 

قدرهتم ومتكينهم عىل  العباد أنفسهم خملوقون له تعاىل، وأنّ  ألفعاهلم، حيكمون بأنّ 

فهم ليس عىل وجه املقاهرة واملغالبة مع الباري هي من اهلل تعاىل، وترّص ام أفعاهلم إنّ 

ذلك  دّ  بينهم وبني أفعاهلم، ملا عر خىّل ر  كان التكليف ينافيه اجلربلـاّم ه تعاىل، بل ألنّ 

هنا وعدم بيانه ملا أراده من الرشك الذي ه، فإمجال الناصب وال جمازاً  حقيقةً  رشكاً 

 وتلبيس كام ال خيفى. غشٌّ  ناً عدل تضمّ نسب القول به إىل أهل ال

هو من فضول ، ف«لخ.. إ بحكمهك نملة إاّل وال تسقط ورقة وال تتحرّ »ا قوله: وأمّ 

تهم لسائر فني ألفعاهلم، ال بفاعليّ ام قالوا بفاعلية العباد املكلّ ة إنّ اإلماميّ  الكالم، ألنّ 

فاعليته تعاىل  سكناهتا، فإنّ اجلواهر واألعراض واحليوان والنبات واجلامد وحركاهتا و 

 بني أهل االسالم. فاقيت اتّ  ة به أمرت يف خلق اجلواهر واألعراض املختّص 

ولروَن بَِأْفَواِهِهْم َما : ، فهو من قبيل«وأفعاله مجلة حكمة وصواب»ا قوله: وأمّ  َيقر

لروهِبِمْ  ام ذكره ، وإنّ قدماء األشاعرة مل يقولوا بذلك كام ذكرناه سابقاً  فإنّ ، َليَْس يِف قر

 منهم لضيق اخلناق عليه عند مناظرة أهل العدل. (0)بعض املتأخرين

عىل ما قالوه  قوهلم هذا مبنيٌّ  فهو كذب، ألنّ ، ه ال قبيح يف فعلها ما ذكره من أنّ وأمّ 

                                                             

 ( وهم اإلمامّية واملعتزلة والزيدّية وغریهـ]ـم[. )شهاب الدين(1)

 حاشية رشح حكمة العني. )شهاب الدين(( هو املوىل املریزا جان الباغنوي الشریازي صاحب 0)
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م صدور القبائح الواقعة يف العامل منه ليس بقبيح، ولو علم املرشك املستجری أهّن  من أنّ 

 هبذا املعنى الستقبح رأهيم والمهم يف ذلك.نفوا القبيح 

الوجوب املنفي  ، فكان جيب عليه أن يذكر أنّ «يشءوال جيب عليه »ا قوله: وأمّ 

ة يوجبون عىل اإلماميّ  من اإلشارة إىل أنّ  نهما ضمّ  عليه وأنّ  بمعنى إجياب غریه شيئاً 

تىض حكمته بإيصال ما بمق هو بمعنى إجياب اهلل تعاىل عىل نفسه شيئاً  اهلل تعاىل شيئاً 

مْحَةَ : عليه قوله تعاىل وعده من الثواب إىل عباده، كام دّل  ه لو فإنّ ، َكَتَب َعىَل َنْفِسِه الرق

ة، إذ عىل هذا حيصل له ح مذهب اإلماميّ ه يرّج سمع املرشك هذا التفصيل فال ريب أنّ 

جياب، ويقول: اإلال عىل مذهب من ينفي ، ه من الثوابالوثوق عىل نيل ما وعده ربّ 

 ات جتري من حتتها األهنار.جاز أن يدخل املطيع يف النار والعايص يف جنّ 

كل ما يفعل يف العباد من إعطاء الثواب وإجراء العقاب فهو  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

ة يف دات أهل السنة، إذ ال خالف لإلماميّ ف يف ملكه، فال وجه لذكره يف متفرّ ترّص 

العاقل  (1)رغب بهير  معقوالً  الناصب من مذهب أصحابه شيئاً   مل جيدلـاّم ذلك، ولعله 

 .ويوجب استاملة املرشك املستجری التجأ إىل ذكر ما شارك فيه سائر املذاهب

قائلون األشاعرة  ه كاذب يف ذلك، فإنّ ، ففيه أنّ «ر منه ظلمتصوَّ وال يُ »ا قوله: وأمّ 

ام احلاكم بذلك حقيقة بيانه، وهذا عني الظلم، وإنّ  بصدور القبائح عنه تعاىل كام مرّ 

 أهل العدل دوهنم.

اهلل تعاىل مالك امللك، وله  ، فهم يعنون به أنّ «ل عّم يفعلسأال يُ »ا قوله: وأمّ 

كونه  ل عنه فيام يفعل من احلسن والقبح، وفيه أنّ سأفال ير ، ف يف ملكه بام يشاءالترّص 

                                                             

 ( يف إحدى النسخ: فيه. )املصطفوي(1)
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ً  ف يف ملكه ابتداءً أن يترّص ام يلزم منه تعاىل مالك امللك إنّ   بام شاء بأن خيلق العبد أصامق

من احليوانات والنباتات واألعراض أو خيلق من أصناف اجلواهر  (1)اً أو أكمه أو أبكامً 

فه بفعل احلسن وترك القبيح، ووعده ا إذا خلق العبد وكلّ واملعادن ما شاء، وأمّ 

العبد وبادر إىل الطاعة، ال يليق منه  بالثواب عىل األول وبالعقاب عىل الثاين، فامتثل

ف فيه بخالف ما وعده بأن يدخل هذا العبد يف النار ويدخل من تعاىل حينئذ الترّص 

ا بعد غرس األشجار يف األرايض اململوكة لنا ه ال يليق منّ عصاه يف اجلنة، كام أنّ 

لك األشجار ، ونقطع تأو منشاراً  ساً فأوحصول الثامر منها عىل الوجه األتم أن نأخذ 

 ذلك يعدّ  ح عىل إبقاء تلك األشجار، فإنّ بال عروض حكمة ومصلحة ظاهرة ترتّج 

فقتله من غری أن  مسلامً  نسان عبداً إومحاقة كام ال خيفى، وكام إذا ملك  وسفهاً  ظلامً 

الظلم ليس  ، وهبذا ظهر أنّ اكاً سفّ  سفيهاً  ونه ظاملاً مجيع العقالء يعدّ  ، فإنّ حيدث حدثاً 

ْسَألر : ام معنى قوله تعاىلوإنّ  ، هذاف يف ملك الغری بغری إذنه الترّص بمنحرص يف ال ير

  ثبتت حكمته تعاىل وعدله يف حمكمةلـاّم ه أنّ العدل عىل ما ذهب إليه أهل  َعامق َيْفَعلر 

سأل املريض ل عن فعله إذا خفي وجهه، كام ال ير سأالعقل والنقل، فال وجه ألن ير 

اه، وال عن كيفية مناسبته ملزاجه ة الدواء الذي ناوله إيّ الطبيب احلاذق عن حقيق

 وتأثریه يف دفع مرضه.

ا حديث ، فهو أمر مشرتك بني الفريقني، وأمّ «ونحن نرىض بقضائه»ا قوله: وأمّ 

 ر.فتذكّ  ،ه ليس بمريّض مغايرة القضاء واملقيض، فقد سبق أنّ 

اإلله الذي ندعوك » أنّ  ة منا ما ذكره يف هذا الفصل يف تقرير مذهب اإلماميّ وأمّ 

                                                             

 ر مرفوعون. )املصطفوي(«أكمه»و« أبكم»و« أصم»( يف الطبعة املرعشّية: 1)
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ذلك ال يستلزم وجود الرشيك يف  ا بيان أنّ ، فقد سبق منّ «إليه له رشكاء يف اخللق

 إليه، وإليه يرجع األمر كله. ة، الستناد الكّل األلوهيّ 

ه ، ففيه أنّ «ف له يف الكائنات باالختياروهو املوجوب الذي ال ترّص »ا قوله: وأمّ 

ترصفه تعاىل يف أفعاله  م قائلون بأنّ هل العدل، ألهّن ة وسائر أافرتاء عىل اإلماميّ 

املخصوصة به من خلق الساموات واألرض واجلواهر واألعراض بإرادته واختياره، 

لف خيال  ل، وحكمته تقتيض أنّ أفعاله تعاىل تنقسم إىل ثواب وعوض وتفّض  وأنّ 

ه تعاىل جمبور أنّ ال ، وعده ويأيت بام وعد عبده من الثواب، وعدله يقتيض إعطاء العوض

من ذلك، والوجوب باملعنى املذكور ال  غریه أوجب عليه شيئاً  عىل ذلك، وال أنّ 

أن  حراق من النار، وال يلزم أيضاً اإلجياب وسلب االختيار كام يف صدور اإليقتيض 

ما وعده الكريم لغریه يكون  م فنلتزم أنّ لّ يكون وجوب الثواب عليه كالدين، ولو سر 

، كذلك ال يكون موجباً  ف ال يكون يف أداء الدين جمبوراً املكلّ  وكام أنّ عليه كالدين، 

 .موجباً  اهلل سبحانه يف إيصال ما وعده إىل عبده جمبوراً 

ه به إمام الناصب ا تفوّ فهو کّ ، ن كالمه من نسبة الرغبة إىل اهلل تعاىلا ما تضمّ وأمّ 

 بذلك.ه عن التفوّ  شاهما اإلمامية فحامة، وأمّ أمحد بن حنبل وأتباعه من املجّس 

 ة، فافرتاء عىل اإلماميّ «ليس له أن يتفضل ويتجاوز بفضله عن الذنب»قوله:  وأماّ 

ه كرم ورمحة، وهلذا أثبتوا خلف الوعد قبيح دون خلف الوعيد، ألنّ  إذ عندهم أنّ 

والعفو »ب اهلل مشهده يف كتاب التجريد: ق الطويس طيّ قال املحقّ والشفاعة. العفو 

فحسن  (1)مع رضر النازل بهه تعاىل، فجاز إسقاطه وال رضر عليه يف تركه ه حقّ واقع ألنّ 

                                                             

 مثبتة األصل، وليست موجودة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« مع رضر النازل به»( قوله: 1)
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 (1).«لخإ ..مجاع عىل الشفاعةواإله إحسان، وللسمع إسقاطه، وألنّ 

، فهو افرتاء بال امرتاء «لخ.. إمومل جير عليه قضاء سابق وعلم متقّد »ا قوله: وأمّ 

ا القضاء اخللق الشامل خللق أفعال العباد، وأمّ ام ينكرون القضاء بمعنى م إنّ ، ألهّن أيضاً 

عالم والتبيني اإلفصحيح عندهم يف األفعال الواجبة، وبمعنى  جياباإلبمعنى 

ف طاب ثراه يف تصانيفه، يف التجريد واملصنّ  ح به املحقق ، كام رّص صحيح مطلقاً 

َك : وا للمعنى األول من األخریين بنحو قوله تعاىلومثلّ  وْا إاِلق  َوَقىَض َربُّ َأالق َتْعبردر

اهر  مر امْلَْوَت : وقوله تعاىل ،إِيق ْرَنا َبْينَكر وللمعنى الثاين منهام بنحو قوله  ،َنْحنر َقدق

نق يِف اأْلَْرِض.. تعاىل:  : وقوله تعاىل، اآليةَوَقَضْينَا إىَِل َبنِي إُْساِئيَل يِف اْلكَِتاِب َلترْفِسدر

 ْرَناَها ِمْن اْلَغابِِرينَ إاِلق اِْمَرَأته َقدق  أي أعلمناه بذلك وكتبناه يف اللوح املحفوظ، فعىل

كون مجيع األفعال ]تـ[ـل تكون الواجبات بقضاء اهلل وقدره، وعىل الثاين األوّ 

يف حديثه املشهور  بالقضاء والقدر، وقد أشار إىل هذا موالنا أمری املؤمنني عّل 

املذكور يف التجريد وغریه، و سنذكره يف موضعه الالئق به عن قريب إن شاء اهلل 

ه تعاىل صحيح، القضاء والقدر يستعمالن يف معان بعضها يف حقّ  نّ إوباجلملة  تعاىل.

ثبات، إلهيام باإلوبعضها فاسد، وكل لفظة حاهلا هذه ال جيوز إطالقها ال بالنفي وال 

أفعال العباد بقضاء اهلل وقدره إلهيامه معنى اخللق  ال جيوز إطالق القول بأنّ اخلطاء، ف

ا ليست من قضائه وقدره إلهيامه ة، وال إطالق القول بأهّن واألمر الذي قال به املجرّب 

ه تعاىل، وكذا الكالم ا هو صحيح يف حقّ خبار ونحو ذلك کّ واألزوال العلم والكتابة 

                                                             

 .593-594( انظر كشف املراد ص1)
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هذا، . (1)اماإلهبفيها من التقييد بام يزيل  املشرتكات ال بدّ  يف كل لفظة هذا سبيلها من

 :(0)وي عن احلسن البرصيورر 

ون يف أمــر ديــنهم و يعملــون فيــه بــزعمهم عــىل يقرّصــ مــن املخــالفني قومــاً  نّ إ»

واالجتهــاد يف الطلــب واألخــذ   باجلــدّ ال يرضــون يف أمــر دنيــاهم إاّل  القــدر، ثــمّ 

ت قـال: ال أسـتطيع، قـد جّفـ، مـن أمـر اآلخـرة بيشـءمـر أحـدهم باحلزم، فإذا أر 

 (4)ال تتعـب نفسـك يف طلـب الـدنيا وقهـا لـه:لـت ولـو قر  ،يض األمـروقر  (3)األقالم

ر لـك، وال تسـق دّ ه سـيأتيك مـا قرـوالـربد واملخـاطرة، فإّنـ األسفار واحلـرّ  مشاّق 

زرعــك وال حترســه، وال تعقــل بعــریك، وال تغلــق بــاب دارك، وال تلــتمس 

ــ ــاً لغنمــك راعي ــك إاّل ، فإّن ــع ذل ــك يف مجي ــه ال يأتي ــا قر ــك دّ  م ــك، ألنكــر ذل ر ل

 (5).«أوىلعليك وملا ريض به يف أمر دنياه، وقد كان أمر الدين باالحتياط 

إذا ناظرتم أهل العدل قلتم : ه قال ملجربّ كي عن عديل، أنّ ومن اللطائف ما حر 

وكيف؟ قال: إذا كّست  :قال فلس.ترك ذلك ألجل  منزلهبالقدر وإذا دخل أحدكم 

 مذهبه.رضهبا وشتمها ونيس  يساوي فلساً  جاريته كوزاً 

                                                             

، بالياء ال «اإلهيام»( املرثبت هنا موافق إلحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية، ولكّن املثبت فيها: 1)

 بالباء. )املصطفوي(

( هو حسن بن يسار، أو حسن بن جعفر أبو سعيد البرصي، من مشاهری التابعني، وأحد الزّهاد الثامنية، تويّف سنة 0)

ن عطاء رئيس املعتزلة من تالميذه. أّمه خریة حمّررة أم سلمة أم املؤمنني. وباجلملة، الرجل کّن ترذكر ، وكان واصل ب112

 أقواله يف التفسری والكالم واحلديث. )شهاب الدين(

 ( ويضاهيه بالفارسّية: قلم اينجا رسيد ُس بشكست. )شهاب الدين(4)

 ( صيغة أمر من وقى يقي. )شهاب الدين(3)

دناهر نحن «انتهى»لنرجع إليه، ومل حيّدد املنقول بقوله  ( ال نعلم مصدر النقل الذي اعتمده املؤّلف الشهيد 5) ، فحدق

 حسبام يقتضيه السياق، فانتبه. )املصطفوي(
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املأذنة، فأرشف عىل بيته فرأى غالمه يفجر بجاريته فبادر  (1)وصعد سالم القاري

 إيلّ  ك بالقضاء والقدر أحّب برضهبام، فقال الغالم: القضاء والقدر ساقانا، فقال: لعلّ 

 عاىل.تأنت حر لوجه اهلل يشء،  من كّل 

وهي تقول: ، يفجر بأهله، فجعل يرضب امرأته ورأى شيخ بإصبهان رجالً 

تركت  ،فقالت: أوهٍ  هذا؟!ة اهلل أتزنني وتعتذرين بمثل فقال: يا عدوّ  والقدر!القضاء 

، ل ما بني عينيهاه وألقى السوط وقبّ اد الرافيض، فتنبّ ة وأخذت مذهب ابن عبّ السنّ 

 ، وجعل هلا كرامة عىل ذلك.ة حقاً يق أنت سنّ : واعتذر إليها، وقال

 فيه.ما  فتكرار بارد قد مرّ  «وله الرشكاء يف اخللق»ا قوله: وأمّ 

ه تعاىل حاكم قادر إنّ »ما ذكره يف الفصل الثاين من تقرير عقائد األشاعرة بقوله:  ثمّ 

فهو تكرار ملا ذكره يف الفصل  «ه يترصف يف ملكهف الناس ما شاء، ألنّ خمتار، يكلّ 

كيس مذهبه عن النقد الذي  ام ارتكب ذلك خللومع أدنى تغيری يف اللفظ، وإنّ  األول

 ج عىل الناقد البصری.روّ ير 

ه لو سمعه املرشك الظاهر أنّ ، ف«طاقةف فوق الوال يمتنع عليه أن يكلّ »وأما قوله: 

يف االنكار، وأخذ طريق الفرار، ومل يعتمد بعد ذلك عىل ضامن  املستجری ألرّص 

                                                             

ن والظاهر أّنه اشتباه، إذ القضية منقولة ع»يف تعليقته عىل إحقاق احلق يف هذا املوضع:  ( قال السّيد املرعيش 1)

سالم القايض كام سمعناها من مشاخينا، ال سالم القارئ املقري الذي كان من الثقات وأجاّلء املسلمني، وهو أبو املنذر 

، ذكره الشيخ شمس الدين 111سالم بن سليامن الطويل املزين موالهم البرصي ثّم الكويف القارئ الشهری، املتوّّف سنة 

أقول: وذكره علامء التجويد يف مجلة الرواة عن »، ثّم أورد عبارته ثّم قال: «النهاية يف كتاب غاية 104اجلزري املتوّّف سنة 

عاصم وأثنوه بالورع وقّوة الضبط واإلتقان والسداد. ثّم إّن سالمًا بفتح السني وّتفيف الالم، ومن املغّفلني يف أمر 

 )املصطفوي(«. الرتاجم من جعل الالم مشّددة، فال تغفل
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 .ه بعدم الوقوع، فال يسمن وال يغني من جوعاألشاعرة ل

ف الناس جيب عليه أن يكلّ »م قالوا: من أهّن  ةا ما ذكره يف تقرير مذهب اإلماميّ وأمّ 

فني من القول بتكليفهم فوق ه أقوى يف رغبة املكلّ  أنّ من البنّي ، ف«حسب طاقتهم

 عرفت.طاقتهم كام 

م كذب رصيح، ألهّن ، ف«ف فيهمليس له الترّص »م يقولون: ا ما ذكره من أهّن وأمّ 

خلقهم وإقدارهم ومتكينهم وحياهتم وکاهتم وإبقاءهم و إفناءهم ونحو  يقولون بأنّ 

م إهّن  ،فه تعاىل يف عباده إليهم؟ نعمنسبة نفي ترّص  فكيف تصّح ، ه من اهلل تعاىلذلك كلّ 

ئق بكامله فه تعاىل يف القبائح والفواحش الصادرة من العباد، وهذا تنزيه الينفون ترّص 

سبحانه وتعاىل، وقد أضاف اهلل تعاىل ورسوله والسلف مثل ذلك إىل إبليس 

 :وي عن أيب بكر أنه قال يف مسألةوقد رر ، (1)وأعوانه

ومـن  يفمنّـ وإن يكـن خطـأً ، فمـن اهلل فـإن يكـن صـواباً ، هذا مـا رآه أبـو بكـر»

وهــذا  ،مســعودمثلــه عــن عمــر وابــن و (0)۔«واهلل ورســوله بريئــان منــه، الشــيطان

 احلق. مكابر عىل ال ينكره إاّل  يشء

م ألهّن ، عىل إطالقه ليس يصّح ، ف«يمتنع التكليف عليه حسبّم أراد» :ا قولهوأمّ 

فهم بام ال يليق به من وال يكلّ ، ف عباده فيام يليق به حسبام أراداهلل تعاىل يكلّ  نّ أيقولون 

 خيفى.عني التنزيه والتقديس كام ال  القبائح والفواحش، وهذا أيضاً 

ما جرى يف  كّل »ة بقوله: ا ما ذكره يف الفصل الثالث من تقرير عقائد أهل السنّ وأمّ 

ام ينفون إرادة اهلل تعاىل للقبائح م إنّ فيه خلط ظاهر ألهّن ، ف«لخ.. إالعامل تقديره وإرادته

                                                             

 نسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: إغوائه. )املصطفوي(( يف إحدى ال1)

 ط حيدر آباد(. 004ص  9( البيهقي يف سننه )ج 111ص  3( الطربي يف تفسریه )ج 0)
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لتقدير باملعنى الشامل خللق أفعال ام ينفون ام إنّ إهّن  ال لسائر ما يف العامل، ثمّ ، كام مرّ 

وال بمعنى  ،د يف إجيادهااملتفرّ  العباد، ال بمعنى خلق أفعاله تعاىل املخصوصة به

 بيانه عن قريب. مرّ  عالم كامواإلجياب اإل

ة بغری رضاه واملعصيّ  اخلری والطاعة برضاه وحبه، والرّش  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

ة ينفون إرادة اهلل تعاىل للرشور اإلماميّ  ام الفرق يف أنّ ة، وإنّ مع مقالة اإلماميّ  حدت فمتّ 

 مع بيان بطالنه. قون بني اإلرادة والرضا كام مرّ واملعايص، واألشاعرة ال ينفونه، ويفرّ 

 فيجب عليه أن حيّب ، ه تعاىل مغلول اليدإنّ »ا ما ذكره من أن اإلمامية يقولون: وأمّ 

 اليده تعاىل مغلول نّ أری، فكيف تقول اإلمامية اخل مغلول اليد ال حيّب  ، ففيه أنّ «اخلري

 اخلری؟ يفرعون عليه وجوب حّب  ثمّ 

 .واضطراراً  منه عجزاً  فتكرار ملا مرّ  «لخالرش.. إوال خيلق » ا قوله:وأمّ 

وهل األوىل أن »ة بقوله: ا ما ذكره يف الفصل الرابع من تقرير مذهب أهل السنّ وأمّ 

ولكن له صفات تأخذ معرفتها أنت من صفات ، األشياءه تعاىل ال تشبهه نّ : إقاليُ 

 ه تعاىل ال تشبهه األشياء مشرتك بني أهل االسالم.القول بأنّ  ففيه أنّ  «لخإ ..نفسك

ا ما ذكره من معرفته تعاىل بصفاته بالقياس إىل معرفة أنفسنا من صفاهتا، ففيه وأمّ 

فس الصفات، بل من معرفة الذات يف الواجب تعاىل واملمكن ال حتصل من ن أنّ 

ة وسائر أهل التوحيد والعدل بحصول تلك نتائجها وثمراهتا، وقد قالت اإلماميّ 

ي إىل النتائج والثمرات من نفس الذات، فأمكن معرفة الذات من غری القول بام يؤدّ 

ما نسبه بعد ذلك  الرشك من قيام الصفات القديمة ومغايرهتا للذات، وهبذا ظهر أنّ 

 فال تغفل.، ال ريب فيه حقٌّ  «لخإ ..ه ال صفات لهقال: إنّ أو يُ »قوله: ة بإىل اإلماميّ 

هل األوىل أن »ة بقوله: ا ما ذكره يف الفصل اخلامس من تقرير مذهب أهل السنّ وأمّ 



 015 علی سائر ما تقدم   يةب األمامهترجيح املذ

 

 

ة مشاركون معهم اإلماميّ ، ف«لخإ ..ةقادر بقدرة أزليّ ، اهلل تعاىل عامل بعلم أزيل قال: إنّ يُ 

 ة عني ذاته، بمعنى أنّ تلك الصفات األزليّ  حيكمون بأنّ م يف ذلك، غاية األمر أهّن 

ا مغايرة زائدة عليه قائمة به، الذات نائب عنها يف صدور نتائجها وثمراهتا منه، ال أهّن 

من إثبات قدماء سوى اهلل تعاىل كام لزم النصارى يف  ة، ليلزم ما مرّ كام قال به أهل السنّ 

فال يعقله املرشك ، ه غری معقولأنّ  م النفيس فقد مرّ ا الكالإثباهتم لألقانيم الثالثة، وأمّ 

 ة واأللغاز، وحاشا أن يتحرّی وينسب بناء دينهم إىل التعميّ  ، ويتحرّی املستجری أيضاً 

ه تعاىل ة من أنّ ة الشعور فيام قاله اإلماميّ املؤمن واملرشك إن مل يشارك األشاعرة يف قلّ 

ومريد بال إرادة زائدة، بل عامل بعلم هو عني  عامل بال علم زائد، وقادر بال قدرة زائدة،

فه يف رض توقّ الذات، قادر بقدرة هي عينه، مريد بإرادة كذلك، إىل غری ذلك، ولو فر 

 .له كضوء النهار حتى يصری واضحاً  وامليضءحه له بالضوء اجلملة فنوّض 

األوىل أن هل »ة بقوله: ا ما ذكره يف الفصل السادس من تقرير مذهب أهل السنّ وأمّ 

 إثباتاً  ف سابقاً هو تكرار ملا ذكره املصنّ ، ف«لخإ ..ه تعاىل مرئي يوم القيامة لعبادهقال: إنّ يُ 

رى ه تعاىل ير نّ أكيف يزداد شغف املرشك املستجری بقوهلم  ، فال وجه إلعادته، ثمّ ونفياً 

ئلني به مل القا عقل ذلك مع أنّ وكيف ير ، رى بال كيفه ير يوم القيامة بعدما ذكروا له أنّ 

وا به عن شنع الورى عليهم ام هو كالم غری معقول املعنى تسرّت وإنّ  ؟!يعقلوه إىل اآلن

 . ثمّ اف أيضاً عن صاحب الكّش  نقالً  ته تعاىل كام مرّ باستلزام مذهبهم للحكم بجسميّ 

ة بال كيف؟ ومن العجائب ة أدون من الرؤيّ هل الكشف التام الذي قال به اإلماميّ 

الشقي عىل أهل العدل بنفي الرؤية مع اعرتاف إمامه الرازي بالعجز تشنيع الناصب 

 واحلمد هلل. راً عن إثباهتا، كام ذكره يف كتاب األربعني مكرّ 

وهل األوىل أن »ا ما ذكره يف الفصل السابع من تقرير عقيدة أهل السنة بقوله: وأمّ 
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، فهو مقالة أهل «ائرمون معصومون من الكذب والكبأنبياء اهلل تعاىل مكرّ  قال: إنّ يُ 

ا أهل السنة فهم ال ، وأمّ ة سابقاً ف عند تقرير مذهب اإلماميّ العدل، وقد ذكرها املصنّ 

 (1)، بل بعد النبوة فقط عىل خالف يف ذلك بينهم،هون األنبياء عن الكبائر مطلقاً ينزّ 

 يجيءوسى الكفر، زوا صدور سائر الكبائر عليهم حتّ م جوّ أهّن  وأما قبل النبوة فقد مرّ 

 ة إن شاء اهلل تعاىل.يف مسألة النبوّ  ما يزيد ذلك بياناً 

فال تيأس أنت ، هم برش ال يؤمنون وقوع الصغائر عنهمولكنّ » :ا ما ذكره بقولهوأمّ 

 املذنبني بعدم اليأس والقنوط من اهلل تعاىل قد برّش  ، ففيه أنّ «لخإ ..من عفو اهلل تعاىل

مْحَِة اهللقِ اَل َتْقنَطروا ِمن  :رمحته بقوله ، فأّي حاجة يف ذلك إىل إثبات الذنب رق

 ؟!للمعصومني 

األنبياء كاملالئكة  إنّ »م يقولون: ة من أهّن اإلماميّ ا قوله يف تقرير مذهب وأمّ 

العصمة عندهم  هذا كذب وافرتاء، وذلك ألنّ  ، ففيه أنّ «يستحيل عليهم الذنب

بحيث ال يكون له داع إىل ترك طاعة ، منه ف لطفاً ة بملكة خيلقها اهلل يف املكلّ مفّّس 

عن املعصوم ملا  وارتكاب معصية مع قدرته عىل ذلك، كيف ولو كان الذنب کتنعاً 

اَم َأَنا َبرَشت ده قوله تعاىل: ، ويؤيّ تكليفه برتك الذنب؟ والالزم باطل اتفاقاً  صّح  ْل إِنق قر

ْم يروَحى  إيَِلق  ْثلركر  (0)منإىل غری ذلك  ،َعْل َمَع اهللقِ إهَِلًا َآَخرَ اَل جَتْ ، وقوله تعاىل: مِّ

 النصوص.

                                                             

( بل ذهب عّدة من أكابرهم إىل جواز صدور الذنب واملعصّية من األنبياء بعد التلّبس بالنبّوة، وذهب بعضهم إىل 1)

الكفر منهم أيضًا، وبعضهم إىل جواز صدور ما ينبئ عن خّسة النفس، وإن شئت أن تكون أبا برجدة هذا جواز صدور 

 الشأن فعليك باملراجعة إىل ما لّفقه اجلاحظ يف باب النبّوة، وغریه يف غریه. )شهاب الدين(

 ، وهو سهو قطعًا. )املصطفوي(«مع»( يف الطبعة املرعشّية: 0)
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من ذنوب األنبياء كّم جاء يف إذا سمع املرشك املستجري بشئ »ه ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

ُه َفَغَوىى القرآن:  ة، فال يكون ه وقعت منه املعصيّ ، ألنّ يرتّدد يف نبّوة آدم َوَعىَص آَدُم َربَّ

ة أو بعدمها د الزم له، سواء قيل بعصمة األنبياء كقول اإلماميّ هذا الرتدّ  فيه أنّ ، ف«اً نبيّ 

ة فسمع اآلية غری املعصوم ال يصلح للنبوّ  ه إذا ارتكز يف طبعه أنّ ة، فإنّ كقول أهل السنّ 

جب عصمة النبي، ]تـ[ـه ال نّ أة قال له أهل السنّ  ة آدم، سواءً املذكورة حيكم بنفي نبوّ 

 نّ أ ة وقيل لهمن علامء اإلماميّ  لكن إذا رجع يف حتقيق اآلية إىل أحدٍ قل له ذلك، أو مل ير 

ت التي هي منه من الزاّل  األوىلاملراد بعصيان آدم يف تلك اآلية صدور خالف 

 اطمئنّ  (1)ربنيحسنات األبرار سيئات املقرّ  حسنات عند صدورها من غریهم، ألنّ 

 ده.تردّ قلبه واندفع 

هل األوىل أن »ة بقوله: ثامن من تقرير مذهب أهل السنّ ا ما ذكره يف الفصل الوأمّ 

فيه ، ف«لخ.. إ بعث إىل الناس تابعه مجاعة من أصحابهلـّّم  رسول اهلل  قال له: إنّ يُ 

كان  ،نعم له:ة، فيقول إمجال وإهبام وحيلة يكشف عنها من حرض هناك من اإلماميّ 

من كان ينافق يف  فيهم أيضاً ن صحبه مجاعة عىل تلك األوصاف احلسنة، لكن كان کّ 

 اهلل ومل يعنّي ، يف جاهه خالص والطاعة له طمعاً اإله، ويظهر دين اهلل تعاىل وصحبة نبيّ 

 إىل من ثبتت هم بأسامئهم، فال جيوز الركون إاّل منهم يف القرآن، وال ساّم  تعاىل أحداً 

 قهقرىأعقابه ة وعدم ارتداده عىل عىل متابعة الكتاب والسنّ  استقامته بعد النبي 

                                                             

هذه اجلملة کّا اشتهرت وذاعت يف األلسن »يف تعليقته عىل هذا املوضع يف الطبعة املرعشيّة:  ( قال السيّد املرعيش 1)

والنوادي والزبر والكتب بحيث زعمها ثّلة من قليّل االطالع واالضطالع يف فنون علم احلديث خربًا مروّيًا صحيح السند بل 

وما درى املسكني الغری املتوّجه إىل مسكنته يف التتّبع  هم من نسبه إىل أئّمة أهل البيت قطعي الصدور عن النبّي األكرم، ومن

 ، ثّم عّدد أسامء بعٍض منهم. )املصطفوي(«أّنه من املوضوعات كام نّص عىل ذلك مجاعة من أرباب التحقيق والتثّبت
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عىل  (1)حديث احلوض املذكور يف البخاري كام وقع عن قوم موسى يف حياته ويدّل 

 وقوع ذلك من أصحاب نبينا بعد وفاته.

 فلعّل  «لخإ ..أقاموا بعده بوظائف اخلالفة ونرشوا الدين»م ا ما ذكره من أهّن وأمّ 

الثالثة الذين أقاموا بوظائف اخلالفة من بني الصحابة  اإلمامي احلارض هناك يقول: إنّ 

اهلل  ن نّص فغصبوا اخلالفة بعده عمّ ، همني بالنفاق يف زمان النبي كانوا من املتّ 

 ، واحلاصل أنّ ة حممد ة من أمّ اإلماميّ  (0)نهممأ تعاىل ورسوله عليه بذلك، وهلذا تربّ 

هم سالم وإىل نرصته، لكنّ اإلومنتسبني إىل  ، هؤالء وإن كانوا من أصحاب النبي

 رأوا انتظام لـاّم  سالماإلمن شعائر  ام كانوا يظهرون شيئاً وإنّ ، له يف احلقيقة أعداءً كانوا 

 قالب يظنّ  سالم وأهله يف كّل اإلوكانوا خيرجون عداوة ، رئاستهم الباطلة يف ذلك

فساد، والبعد عن اإلوه علم وإصالح وورع وصالح، وهو غاية اجلهل اجلاهل أنّ 

سالم قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه لإلالفوز والفالح، فكم من ركن 

بوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء مرفوع له قد وضعوه، كام أشار وخرّ 

 بقوله: (4)يف دعاء صنمي قريش، إليه موالنا أمری املؤمنني عّل 

                                                             

 من هذا املجّلد. )املصطفوي( ۴( راجع الصحيفة 1)

 ، والظاهر أهّنا مصّحفة. )املصطفوي(«عنهم»شّية: ( يف الطبعة املرع0)

 ( هنا تعليقتان:4)

  أورده العاّلمة املجليس يف باب القنوت من كتاب الصالة من جمّلدات البحار، ونقل هناك فوائد عن كتاب رشح

بنا رشوحًا عىل هذا الوالء يف رشح الدعاء للشيخ اجلليل أسعد بن عبد القاهر بن األسعد اإلصبهاين، ثّم اعلم أّن ألصحا

الدعاء، منها الرشح املذكور، ومنها كتاب ضياء اخلافقني لبعض العلامء من تالميذ الفاضل القزويني صاحب لسان 

اخلواص، ومنها رشح مشحون بالفوائد للموىل عيسى بن عّل األردبيّل، وكان من علامء زمان الصفوّية، وكلها خمطوطة. 

 يرطمئّن به، لنقل األعاظم إّياه يف كتبهم واعتامدهم عليه. )شهاب الدين( وباجلملة صدور هذا الدعاء کّا
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وأنكـرا  ،العن صـنمي قـريش وجبتـيهام وطـاغوتيهام الـذين خالفـا أمـرك اللهمّ »

ــك ــك وعصــيا رســولكإوجحــدا  ،وحي ــكوقلّ  ،نعام ــا دين ــكوحرّ ، ب ــا كتاب ، ف

ــ ــكوعّط ــك، ال أحكام ــال فرائض ــك، وأبط ــدا يف آيات ــك، وأحل ــا أوليائ ، وعادي

ــ ــدائكوأحّب ــالدكوخرّ ، ا أع ــا ب ــمّ ، ب ــادك، الله ــدا عب ــاعهام  وأفس ــنهام وأتب الع

وأحلقــا ، بــا بيــت النبــوةالعــنهام فقــد خرّ  ائهام وأشــياعهام وحمبــيهام، اللهــمّ وأوليــ

 ۔«وشاخصه بخافضه، ه بسفلهوعلوّ ، سامئه بأرضه

دفع بمكابرة ال ير  ب يف قضاء احلاجات. هذا، واحلّق إىل آخر الدعاء الرشيف املجرّ 

بام يعملون أهل الزيّ والتخليط، وإن تصربوا وتتقوا ال يرضكم كيدهم شيئا، إن اهلل 

 :(نظم)ولنعم ما قال بعض العارفني ، حميط

 گر رود اينجـا بسـی دعـوای باطـل بـاک نيسـت

ــزا ديداســت كيســت ــت قاضــی روز ج  در قيام
 

هؤالء األصحاب بعد : قال لهأو يُ »ة بقوله: ا ما ذكره يف تقرير مذهب اإلماميّ وأمّ 

 ففيه إمجال وإخالل، ألنّ  «لخإ ..رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خالفوه وكفروا

بعد وفاته، بل بمخالفة الثالثة  ة ال يقولون بمخالفة مجيع الصحابة للنبي اإلماميّ 

ة، . نعم قد تابعهم أكثر املهاجرين واألنصار يف هذه الطامّ كام مرّ  (1)ة أو التسعةأو الستّ 

هوا ورجعوا تنبّ  التي ستسمعها يف مسألة اإلمامة، ثمّ  (0)ا أوقعوا يف قلوهبم من الشبهمل

                                                                                                                                               

  أقول: قول السّيد املرعيش« :ناظرت إىل زمانه، وأّما يف هذه األّيام، فقد طربع كتاب رشح الوالء « وكّلها خمطوطة

األخریة، فاعلم أهّنا يف الطبعة املرعشّية هبذا املرشار إليه بتحقيق من فضيلة الشيخ قيس العّطار سّلمه اهلل تعاىل، وأّما عبارته 

 بتأنيث الدعاء، والظاهر أّنه غلط مطبعي، واهلل أعلم. )املصطفوي(« لنقل األعاظم إّياها يف كتبهم واعتامدهم عليها»النحو: 

 ( وهم أصحاب السقيفة، والرتديد باعتبار اختالف أهل السری يف تعداد أصحاب السقيفة. )شهاب الدين(1)

( بل التهديد واإلنذار والوعيد من أصحاب السقيفة ألزمهم عىل االّتباع وساقهم إىل املوافقة، كام تفصح عن ذلك 0)
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 .كوا بذيل صاحب احلق، وفازوا بالكرامةفتابوا وأظهروا الندامة، ومتّس 

ة دوننا، به اإلماميّ  ا خيتّص ليس کّ  األخذ عن أمری املؤمنني  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

بإخفاء فضائله  من بغضه  ا يقولونه بأفواههم واهلل يعلم ما يف صدورهمفهو کّ 

نا املختار ة نبيّ م بمحبته ومواالته، واحلمد هلل الذي رزقنا حمبّ من اهّت وكامالته وإنكارهم 

وأهل بيته األطهار، وصان مرائي قلوبنا عن غبار تودد األغيار، ونسأله أن حيرشنا 

 ا من اآلثام واآلصار.هم ما صدر عنّ معهم يف دار القرار، وأن يعفو بحبّ 

                                                                                                                                               

، ومن أراد الوقوف عىل كلامت أرباب السری والتواريخ ومن ذكر تلك الفتن واملحن التي وقعت بعد وفاة رسول اهلل 

 ذلك فلریجع إليها. )شهاب الدين(
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[44] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 .(1)املطلب الثاين يف إثبات احلسن والقبح العقليني»

احلسن والقبح برضورة  من األفعال ما هو معلوم تابعهم من املعتزلة إىل أنّ ة ومن اإلماميّ  (2)ذهب

وليس  يف ذلك، عاقل ال يشّك  (3)كّل  العقل، كعلمنا بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، فإنّ 

واحد  ليشءاألشياء املساوية  جزمه هبذا احلكم بأدون من اجلزم بافتقار املمكن إىل السبب، وأنّ 

 ة.متساويّ 

 النافع.ه حسن أو قبيح كحسن الصدق الضار وقبح الكذب ومنها ما هو معلوم باالكتساب أنّ 

 (4) .فيكشف الرشع عنه كالعبادات، ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه

وال قبح، بل  يشءان، وال يقيض العقل بحسن احلسن والقبح رشعيّ  وقالت األشاعرة: إنّ 

 ، انتهى.(5)«وهو باطل بوجوه ،حه فهو قبيحنه فهو حسن، وما قبّ فام حّس  القايض بذلك هو الرشع،

 قال الناصب خفضه اهلل:

 :ثالثة قال ملعانٍ احلسن والقبح ير  أقول: قد سبق أنّ »

هذا أمر ثابت  قال العلم حسن واجلهل قبيح، وال نزاع يف أنّ ير ، صفة الكامل والنقص، لاألوّ 

 .ق له بالرشعمدركه العقل وال تعلّ  للصفات يف أنفسها، وأنّ 

                                                             

 ساقط من املطبوع من النهج. )املصطفوي(«  إثبات احلسن والقبح العقلينييف: »( قوله 1)

، وهو املثبت أيضًا «ذهبت»( هذا هو املثبت يف الطبعة املرعشّية ويف إحدى النسخ اخلطّية املرعتمد عليها يف هذه الطبعة: 0)

 يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(

 )املصطفوي(«. كّل  فإنّ »حمل « فكّل »( يف املطبوع من النهج 4)

مثل صوم آخر رمضان وأّول شّوال، فإّن األّول »هذه اجلملة: « كالعبادات»( ويف بعض النسخ املخطوطة بعد قوله 3)

 )شهاب الدين(«. حسن والثاين قبيح

 .14-10( هنج احلق ص5)
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 عنهام هبذا املعنى باملصلحة واملفسدة، وذلك أيضاً يعرّب وقد ، مالئمة الغرض و منافرته، الثاين

 .لعقّل أي يدركه العقل كاملعنى األوّ 

ق به املدح يف والعقاب كذلك، فام تعلّ  ، والذمّ وآجالً  ق املدح والثواب بالفعل عاجالً تعلّ ، الثالث

 .ى قبيحاً ل يسمّ اآلجيف العاجل والعقاب يف  ق به الذمّ ، وما تعلّ ى حسناً ل يسمّ اآلجاجل والثواب يف الع

ها ليس أفعال العباد كلّ  النزاع، فهو عند األشاعرة رشعي، وذلك ألنّ  وهذا املعنى الثالث حمّل 

صارت كذلك  امفاعله وعقابه، وإنّ  منها يف نفسه بحيث يقتيض مدح فاعله وثوابه، وال ذمّ  يشء

الرجلر ة عقّل كام ذكر هذا بواسطة أمر الشارع هبا وهنيه عنها، وعند املعتزلة ومن تبعهم من اإلماميّ 

ظ ما يشتبه عىل الناس أحد املعاين الثالثة باآلخر، وحيصل منه الغلط فتحفّ  هذا هو املذهب، وكثریاً 

 ، انتهى.«ظ عليهتحفّ لير رنا ذكر هذا املبحث وأعدنا يف هذا املوضع ام كرّ عليه، وإنّ 

 أقول:

 ي األشاعرة فراراً فات متأخرّ النزاع من ترّص  استثناء بعض املعاين الثالثة عن حمّل 

من املطلب  سيجيءفحام، وقد أنطق اهلل تعاىل الناصب بذلك فيام اإلمنهم عن رصيح 

 ك أنّ ، وناهيك يف ذل«األشاعرة مل يقولوا باحلسن العقيل أصالً  إنّ »العارش حيث قال: 

ام ذكره العضد اإلجيي يف رشحه له كالم ابن احلاجب يف خمترصه خال عن ذلك، وإنّ 

 نه.فيه كام سنبيّ  وناقض نفسه أيضاً  (1)ويف كتاب املواقف،

هل الفعل نفسه مشتمل عىل : هنا أمرين بل أصلني، أحدمهاه وتوضيح ذلك أنّ 

فيكون منشأ هلام أم ال؟ صفة اقتضت حسنه أو قبحه بحيث ينشأ احلسن والقبح منه 

                                                             

املواقف يف مسألة تكليف ( كثریًا ما يفعل ذلك صاحب املواقف حيلة للتخّلص عن الشناعة، وقد فعل مثل ذلك يف 1)

ما ال يرطاق حيث جعل حمّل النزاع املمتنع بالغری دون املمتنع لذاته، والتزم بذلك أن ]تـ[ـكون أكثر أدّلة أصحابه يف هذا 

املقام نصبًا للدليل عىل غری حمّل النزاع، مع أّن كالم العاّلمة الشریازي يف رشح املخترص، بل كالم نفسه يف ذلك املقام 

 ض ملا ذكروه يف مقام التحرير كام سنوّضحه إن شاء اهلل تعاىل. )املؤّلف(مناق
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ب عىل قبحه ثابت بل واقع ب عىل حسن الفعل والعقاب املرتتّ الثواب املرتتّ  والثاين أنّ 

  بالرشع؟بالعقل أم ال يقع إاّل 

ة وسائر أهل العدل إىل إثبات األمرين وتالزمهام، واألشاعرة إىل فذهب اإلماميّ 

ا غری منقسمة يف ذواهتا إىل وأهّن ، األمريف نفس  ها سواءً ، وجعلوا األفعال كلّ نفيهام رأساً 

ز القبيح بصفة اقتضت قبحه أن يكون هو هذا القبيح، وكذا حسن وقبيح، وال يتميّ 

احلسن فليس الفعل عندهم منشأ حسن وال قبح وال مصلحة وال مفسدة وال نقص وال 

لصدق كامل، وال فرق بني السجود للشيطان والسجود للرمحان يف نفس األمر، وال بني ا

م هذا، فمعنى الشارع أوجب هذا وحرّ   أنّ والكذب، وال بني النكاح والسفاح، إاّل 

، ال (1)عنه اً بح كونه منهيّ ه منشأ مصلحة، ومعنى قر به من الشارع، ال أنّ  سنه كونه مأموراً حر 

 ر لوازمه جيزم العقل ببطالنه، وقد دّل ره وتصوّ ه منشأ مفسدة، وهذا املذهب بعد تصوّ أنّ 

اهلل فطر  القرآن عىل فساده يف غری موضع، وتشهد به الفطرة السليمة ورصيح العقل، فإنّ 

حسان ومقابلة النعم بالشكر، واإلة عباده عىل استحسان الصدق والعدل والعفّ 

وفطرهم عىل استقباح أضدادها، ونسبة هذا إىل فطرهتم كنسبة احللو واحلامض إىل 

ئحة النتن إىل مشامهم، وكنسبة الصوت اللذيذ أذواقهم، وكنسبة رائحة املسك ورا

قون ه إىل أسامعهم، وكذلك ما يدركونه بسائر مشاعرهم الظاهرة و الباطنة، فيفرّ وضدّ 

من نفاة التحسني  (0)رينه. وقد أجاب بعض املتأّخ به وخبيثه ونافعه وضارّ بني طيّ 

فق عليه، وهو راجع إىل النقص والكّمل أو املالئمة واملنافرة هذا متّ » والتقبيح بأنّ 

                                                             

 )املصطفوي(«! عنه منه»( يف الطبعة املرعشّية: 1)

أو املریزا جان الباغنوي الشریازي، وقد مّرت ترمجتهام ]يف هامش  الدواين( ولعّل املراد به املوىل جالل الدين 0)

 [. )شهاب الدين(من هذا املجّلد 091و  2۲الصحيفتني 
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ّم النزاع يف ه، وإنّ وانتفاعها به، ونفرهتا من ضّد  لليشءبحسب اقتضاء الطباع وقبوهلا 

 ، وهذا هو الذي نفيناهوالثواب والعقاب آجالً  عاجالً  للمدح والذمّ  قاً كون الفعل متعلّ 

، «له ه معلوم بالعقل، والعقل مقتضٍ نّ أ ال خصومناوق . بالرشععلم إاّل ه ال يُ نّ أوقلنا 

ال ارتباط  ،واضحاً  هذا اجلواب مع كونه فراراً  رته لك من كالمهم بأنّ وأنت خبری بام قرّ 

نه ه ما حّس املتنازع فيه يف هذا األصل، هو أنّ  من أنّ  ، ملا مرّ ل أصالً له بدفع األصل األوّ 

ال،  :وهم يقولون، أمر به أم ال، ونحن نقول: نعم ، ثمّ حسناً  الشارع وأمر به كان سابقاً 

، وإثبات حسن الفعل وقبحه بمعنى النقص والكامل  أمر به الشارع صار حسناً لـاّم بل 

 .معنى كان مناف لذلك كام ال خيفى وموافقة الطبع ومنافرته بل بأّي 

يف مبحث صدق  قد اعرتف بذلك صاحب املواقف فيام نقله عنه الناصب سابقاً و

 المه تعاىل من قوله:ك

 ه مل يظهـر يل فـرق بـني الـنقص يف الفعـل وبـني القـبح العقـّل فيـه، فـإنّ واعلم أّنـ»

 ۔نتهى، ا(1)«ام ّتتلف العبارةالنقص يف األفعال هو القبح العقّل بعينه فيها، وإنّ 

 ر.فتذكّ  (0)،وقد أوضحناه هنالك ودفعنا ما أورده الناصب عليه

تسليم احلسن والقبح هبذا  الكامل والنقص جيريان يف األفعال، وأنّ  واحلاصل أنّ 

احلسن والقبح باملعنى املتنازع فيه، كام أشار إليه ب املعنى يف األفعال مستلزم للقول

ه ال جيوز من احلكيم الكامل بدهية العقل حاكمة بأنّ  صاحب املواقف وغریه، ألنّ 

للثواب،  قاً واألمر بالكذب وجعله متعلّ للعقاب،  قاً النهي عن الصدق وجعله متعلّ 

ه أمر به من أنّ  لالعرتاف بذلك، وينقدح منه بطالن ما قالوا فإنكار هذا يكون مناقضاً 

                                                             

 .121ص 1( رشح املواقف ج1)

 وما بعدها من هذا املجّلد. )املصطفوي(  080يف الصحيفة  01( يف املناقشة 0)
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من رأى من أحد  ه عىل ذلك بأنّ ، ويمكن أن ينبّ أو هنى عنه فصار قبيحاً  فصار حسناً 

ا باملدح إمّ ، فاعلهحسان إىل باإل بعض األفعال احلسنة عند العقل وجد من نفسه إقداماً 

ته، وإذا وجد ذلك من نفسه حكم يف ذمّ  ثابتاً  اً حسان إليه حقّ اإلا بغریه، بل جيعل وإمّ 

فعال باألام بعد أمره حسان إليه، وال سيّ اإلبأن جيعل  اجلواد املطلق أحّق  بأنّ  يقيناً 

، ة معاً ة والبدنيّ ات العقليّ ا باللذّ جل إمّ اآلته، فيحسن إليه يف يف ذمّ  ثابتاً  اً املذكورة حقّ 

ا بإعادته إىل شكل ة الرصفة، وإمّ ات البدنيّ ا باللذّ وإمّ  ،ة البحتةات العقليّ ا باللذّ وإمّ 

الرشع الرصيح والعقل الصحيح يف إدراك ما  وينقدح من ذلك أنّ  ،أفضل من األول

العقل الصحيح اخلايل عن شوائب  العقل بإدراكه متوافقان متطابقان، فإنّ  يستقّل 

ة غری داحضة، والّساج ة اإلهليّ ة من حجج اهلل، وُساج منری إهلي، واحلجّ الوهم حجّ 

للضاللة التي هي ظلمة. وما اشتهر من املخالفات بني قواعد  اإلهلي ال يصری موجباً 

 ف يف قواعد العقلالوهم ترّص  ا ألنّ مّ فإالرشع ومقاصد العقل فيام بني الناس، 

حكم الرشع  ا بواسطة أنّ ة التي فطر الناس عليها، وإمّ وأسقطه عن درجة الفطرة اإلهليّ 

العقل خمالف ما ورد به  املخالفة، وحيسب أنّ  عند من ظنّ  حاً ومنقّ  ليس معلوماً 

ل املخالفة فيه. وقد مثّ  ه ليس بعارف بحكم الرشع والعقل فيام يظنّ الرشع، واحلال أنّ 

 ،يف مكانه واحدٍ  كلُّ  ، موضوعاً تكون فيه األمتعة واألثاث بيتاً  الغزايل هذا بأنّ 

كالّساج والثياب والكوز وما يكون يف البيت، فيدخل رجل أعمى يف ذلك البيت وال 

ضع ور  يشء ر به ويسقط عىل وجهه، ويقول: ألّي من األثاث فيتعثّ  يشء يرى مكان كّل 

ا، ولكن هو أعمى وال يرى موضوع يف مكاهن يشء كّل  هذا يف غری مكانه؟ واحلال أنّ 

ر هبا، ويقرب منه ما األمتعة غری موضوعة يف مكاهنا حتى تعثّ  فيحسب أنّ ، األمكنة

 :(نظم) قال الشاعر
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ــی ــق از ب ــاقتیعاش ــد ط ــايی ُس هن ــر دم بج  ه

 عشق خـوابش بـرده دنـدارد كـه بـالينش بـد اسـت
 

عليه الرشع ه ال يعلم ما الرشع غری موافق للعقل، ألنّ  وهكذا الذي حيسب أنّ 

ب ا بواسطة التعّص مّ وإر، فحسب التناقض والتنازع، ، وما عند أرباب العقل تقرّ استقرّ 

هبذا يظهر اخلالف وحيصل التنايف املانع  وجمادلة أرباب العقل مع أصحاب النقل، فإنّ 

ظهر حقيقة املوافقة ويرتفع ]تـ[ـنصاف واإلل عن االئتالف، وبعد طول التأمّ 

ق اللزوم بني املعنيني قد أشار صاحب التوضيح رناه من حتقّ  ما قرّ وإىل، االختالف هذا

 يف مقام املنع حيث قال: (1)ةمن املاتريديّ 

ــلّ  إنّ » ــعري يس ــالً األش ــبح عق ــن والق ــان، وال  م احلس ــامل والنقص ــى الك بمعن

ــّك  ــّل  أنّ  ش ــاملٍ  ك ــّل  ك ــود وك ــذموم، وأنّ  حمم ــان م ــامالت  نقص ــحاب الك أص

حممــودون بكامهلــم، وأصــحاب النقــائص مــذمومون بنقائصــهم، فإنكــار احلســن 

ــ ــى أهّن ــبح بمعن ــام حير والق ــام صــفتان ألجله ــدا وير ــة  ذمّ م ــام يف غاي املوصــوف هب

 نتهى كالمه.، ا«التناقض

يف  (0)رناه يندفع عنه ما أورده عليه الفاضل التفتازاينوإذا جعل إشارة إىل ما قرّ 

 ، حيث قال بعد ذكر بعض املناقشات عىل صاحب التوضيح:التلويح

مـد عليهـا، ه حير وأعجب من ذلـك توضـيحه سـند املنـع بصـفات اهلل تعـاىل، وأّنـ»

                                                             

مراده من صاحب التوضيح، املوىل عبيد اهلل امللّقب بصدر الرشيعة ابن »يف هذا املوضع:  ( قال السّيد املرعيش 1)

، العاّلمة املحّقق يف العلوم العقلّية، وكتاب التوضيح يف 131مسعود بن تاج الرشيعة حممود املحبويب احلنفي، املتوّّف سنة 

ه عقد كسائر املؤّلفني القدماء يف أصول الفقه بابًا يف أصول الفقه، وهو رشح عىل كتاب التنقيح من تآليف نفسه، ثّم إنّ 

 )املصطفوي(«. احلسن والقبح العقليني

اجع. )شهاب الدين( 01۲( قد مّرت ترمجته ]يف هامش الصحيفة 0)  من هذا املجّلد[، فلریر
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ــوبكــامالت اإلنســان ونقائصــه حيــث حير  يف  التنــاقضعــاؤه ذم، وادّ مــد عليهــا وير

ر ه قـرّ مـع أّنـ قبيحـاً  نقصـانٍ  وكـّل  كـامل حسـناً  كالم األشعري حيث جعـل كـّل 

ــبح ل الفصــل أنّ أوّ  يف ــزاع يف احلســن والق ــذم  (1)الن ــى اســتحقاق املــدح وال بمعن

 .كالمهنتهى ، ا(2)«والثواب والعقاب يف اآلخرة، يف الدنيا

ع صاحب رناه، ومل يدّ التناقض الزم من كالم األشعري كام قرّ  ووجه الدفع أنّ  

 .اً هر جدّ ذلك مستفاد من رصيح كالم األشعري أو ظاهره، وذلك ظا التوضيح أنّ 

عن حمل النزاع وهو مالئمة الغرض  ا املعنى اآلخر الذي استثنوه أيضاً أمّ و

عنهام باملصلحة واملفسدة كام يف املواقف فهو من باب حتسني  يرعرّب ومنافرته اللتان قد 

 :حيث قال (4)يف النهاية ف كام أشار إليه املصنّ العقل الطبع وتقبيحه دون 

ــم أنّ » ــ واعل ــبح بالكلّي ــي الق ــزمهم نف ــاعرة يل ــتند إىل  ة، ألنّ األش ــع مس الواق

قدرته تعاىل، وكل ما يفعلـه اهلل تعـاىل عنـدهم فهـو حسـن، فتكـون أنـواع الكفـر 

القـبح  والظلم ومجيع القبائح الصـادرة عـن البرشـ غـری قبيحـة، واعتـذارهم بـأنّ 

 تـه ضـعيف، فـإنّ ام هـو القـبح بمعنـى مالئمـة الطبـع ومنافراملعلوم بالرضورة إّنـ

 ه جيـد رصيـح عقلـه حـاكامً الظامل العاقل يميـل طبعـه إىل الظلـم، ومـع ذلـك فإّنـ

وهـو قبـيح ، مـن خاطـب اجلـامد فـأمره وهنـاه ال ينفـر طبعـه عنـه بقبحه، وأيضـاً 

ــاً  ــةقطع ــاء واملالئك ــتم األنبي ــنة يف ش ــيدة حس ــأ قص ــن أنش ــا   ، وم وقرأه

العقـل منـه، فعلمنـا املغـايرة ه يميـل الطبـع إليـه وينفـر بصوت طيب حسن، فإّنـ

 نتهى.، ا«بني نفريت العقل والطبع

                                                             

 )املصطفوي(«. القبيح»( يف املصدر: 1)

 .453( رشح التلويح عىل التوضيح ص0)

 يف علم الكالم، وليس هناية األحكام الذي هو يف الفقه. )املصطفوي(( هناية املرام 4)
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لو كان احلسن والقبح عني النفرة وامليل الطبيعيني لوجب اختالف العقالء  وأيضاً 

ا نجدهم خيتلفون فيام متيل إليه طباعهم وتنفر عنه، ومل نجدهم خيتلفون يف يف ذلك، ألنّ 

 لو كان ذلك كذلك لسقط ذمّ  وأيضاً حسن الصدق وأمثاله وقبح الكذب ونظائره، 

هر من تفصيل إذا اعتذر بموافقته لغرضه. وباجلملة ما اشتر  ن فعل قبيحاً العقالء عمّ 

ا استحدثه النزاع کّ  معنى احلسن والقبح عىل الوجوه الثالثة واستثناء بعضها عن حمّل 

احلق  ة أهلرهم حجّ ضطّ ]تـ[ـيلجأون إليه حني  ألشاعرة وجعلوه مهرباً و امتأخر

ق بأحد املعاين املذكورة، ال حسان وقبح الظلم متحقّ اإلمثل حسن  إليه، فيقولون: إنّ 

للمرام  أو أغمضوا عنه تروجياً  االستلزامنوا بام ذكرناه من باملعنى املتنازع فيه، ومل يتفطّ 

 .عىل القارصين من األنام

ف يف هذا املقام، نّ ض هلا املصة التي مل يتعرّ عىل هذا األصل من األدلّ  ويدّل  ،هذا

ْل إِنق اهللقَ اَل  قوله تعاىل: وا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َواهللقر َأَمَرَنا هِبَا قر َوإَِذا َفَعلروا َفاِحَشًة َقالر

وَن  ولروَن َعىَل اهللقِ َما اَل َتْعَلمر  َأَتقر
ِ
رر بِاْلَفْحَشاء ْل َأَمَر َريبِّ بِاْلِقْسطِ  َيْأمر ْل ، إىل قوله: قر قر

ْثَم َواْلبَْغَي بَِغرْیِ احْلَقِّ َوَأْن تررْشِ  َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإْلِ َم َريبِّ وا إِنقاَم َحرق كر

ونَ  ولروا َعىَل اهللقِ َما اَل َتْعَلمر ْلَطاًنا َوَأْن َتقر ْل بِِه سر نَزِّ فعلهم  نه أنّ ، فأخرب سبحابِاهللقِ َما مَلْ ير

الرجال ر هنا طوافهم بالبيت عراةهفاحشة قبل هنيه عنه وأمره باجتنابه، والفاحشة 

 قال اهلل تعاىل:  ثمّ  (1) بعض قريش،والنساء إاّل 
ِ
رر بِاْلَفْحَشاء أي ال يأمر بام  إِنق اهللقَ اَل َيْأمر

ه ال معنى ي، وأنّ لم كونه فاحشة بالنهام عر هو فاحشة يف العقل والفطرة، ولو كان إنّ 

                                                             

( وهم بنو عبد مناف كام ذكره بعض املؤّرخني، وقال بعض أهل السری أّن بني خمزوم كبني عبد مناف يف االجتناب عن 1)

 الشنايع املذكورة. )شهاب الدين(
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اهلل ال يأمر بام ينهى عنه، وهذا  نّ أ تعلق النهي به، لصار معنى الكالم لكونه فاحشة إاّل 

فائدة يف  عن كالم العزيز احلكيم، وأيُّ  م به آحاد العقالء فضالً صان عن التكلّ ا ير کّ 

ه املراد أنّ  لم أنّ فعر  األشاعرة؟اهلل ال يأمر بام ينهى عنه كام يقتيض تفسریه به عند  نّ أ قوله

ْل قال تعاىل:  ة ومن تابعهم، ثمّ ال يأمر بام تستفحشه العقول كام يقتضيه رأي اإلماميّ  قر

والقسط عند األشاعرة يلزم أن يكون هو املأمور به ال ما هو قسط   َأَمَر َريبِّ بِاْلِقْسطِ 

ْل قال:  يف نفسه، فحقيقة الكالم قل أمر ريب بام أمر به، ثمّ  تِي قر َم ِزينََة اهللقِ الق َمْن َحرق

ْزِق  يِّبَاِت ِمَن الرِّ وصف  ب قبل التحريم، وأنّ عىل أنه طيّ  ، دّل َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطق

َ قال:  الطيب فيه مانع من حتريمه، فتحريمه مناف للحكمة، ثمّ  َم َريبِّ إِنقاَم َحرق

ق التحريم هبا، وليست فواحش قبل لتعلّ ام هو ولو كان كوهنا فواحش إنّ ، اْلَفَواِحَش 

وكذلك حتريم البغي واإلثم،  !«محرّ  ما م ريّب ّم حرّ قل: إنّ » :ذلك، لكان حاصل الكالم

، فهو مرشك يف نفسه قبل بمنزلة كون الرشك رشكاً  وبغياً  فكون ذلك فاحشة وإثامً 

ام صارت كذلك بعد النهي، الفاحشة والقبائح واإلثم إنّ  نّ أ النهي وبعده، فمن قال

، «قبل ذلك بعد النهي، وليس رشكاً  ّم صار رشكاً الرشك إنّ »فهو بمنزلة قائل يقول: 

مكابرة رصحية للعقل والفطرة، فالظلم ظلم يف نفسه قبل النهي  هذ]هـ[ ومعلوم أنّ 

هذه  وبعده، والقبيح قبيح يف نفسه قبل النهي وبعده، وكذلك الفاحشة والرشك، ال أنّ 

إىل قبحها، فكان  الشارع كساها بنهيه عنها قبحاً  ،نعم كذلك.قائق صارت بالرشع احل

ه هلا وإخباره تعاىل عنها وذمّ  قبحها من ذاهتا، وازدادت قبحا عند العقل بنهي الرّب 

العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم املنعم بالثناء  ببغضها وبغض فاعلها، كام أنّ 

به وثنائه عىل فاعله  إىل حسنه بأمر الرّب  د حسناً والشكر حسن يف نفسه، وازدا

وِف ه أنّ  ة حممد ة فاعله، بل من أعالم نبوّ وإخباره بإرادة ذلك وحمبّ  م بِامْلَْعرر هر رر َيْأمر
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مر َعَلْيِهمر اخْلََباِئَث  َرِّ يَِّباِت َوحير ِلُّ هَلرمر الطق ْم َعِن املْرنَكِر َوحير  معروفاً ، فلو كان كونه َوَينَْهاهر

ق األمر والنهي واحلل والتحريم به، لكان بمنزلة أن ام هو لتعلّ إنّ  و خبيثاً  باً وطيّ  ومنكراً 

م عليهم ه، وحيرّ هلم ما حيلّ  يأمرهم بّم يأمرهم به وينهاهم عّم ينهاهم عنه، وحيّل » قال:ير 

صان عن ىل ير ته؟ وكالم اهلل تعاعلم يبقى فيه لنبوّ  فائدة يف هذا؟ وأيُّ  ، وأيُّ «مهما حيرّ 

ما يأمر به تشهد  ته أنّ عىل نبوّ  ام املدح والثناء والعلم الداّل به مثله، وإنّ  ظنق ذلك وأن ير 

، ، وما ينهى عنه تشهد بقبحه وكونه منكراً العقول الصحيحة بحسنه وكونه معروفاً 

، وهذه دعوة الرسل، وهي م تشهد بكونه خبيثاً ، وما حيرّ باً ه تشهد بكونه طيّ وما حيلّ 

م يدعون إىل ما يوافق أهواءهم بخالف دعوة املبطلني والكاذبني والسحرة، فإهّن 

 أسلموأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وظلم. وهلذا قيل لبعض األعراب وقد 

ه رسول ا دلك عىل أنّ وما رأيت منه ممّ  ؟أسلمت يشء عن أيّ »: دعوته  عرف لـاّم 

فقال العقل:  يشءته هنى عنه، وال هنى عن فقال العقل: لي بيشء؟ فقال: ما أمر اهلل 

فقال العقل: ليته  م شيئاً مه، وال حرّ ليته حرّ  :فقال العقل شيئاً  ليته أمر به، وال أحّل 

ة ة إيامنه واستدالله عىل صحّ ة عقله وفطرته وقوّ ، فانظر إىل هذا األعرايب وصحّ «أباحه

ما هو حسن يف العقل ومطابقة هنيه ملا هو قبيح يف  بمطابقة أمره لكّل  دعوة النبي 

العقل، وكذلك مطابقة حتليله وحتريمه، ولو كانت جهة احلسن والقبح والطيب 

ق األمر والنهي واإلباحة والتحريم مل حيسن منه هذا اجلواب، ولكان د تعلّ واخلبث جمرّ 

 هذا؟ دليل يف بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر وينهى ويبيح وحيرم، وأيُّ 

ْرَبى  َوَينَْهى  َعِن وكذلك قوله تعاىل:   ِذي اْلقر
ِ
ْحَساِن َوإِيَتاء رر بِاْلَعْدِل َواإْلِ إِنق اهللقَ َيْأمر

 َوامْلرنَْكِر َواْلَبْغِي 
ِ
 املنهيُّ م عباده هو املحرّ  الظلم يف حّق  وهؤالء يزعمون أنّ  ،اْلَفْحَشاء

ه اهلل تعاىل نفسه عنه هو عنه، وكذلك الظلم الذي نزّ  يهنر  يف نفس األمر ظلامً  عنه، ال أنّ 
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، فليس لو فعله لكان ظلامً  مقدوراً  کكناً  هناك أمراً  املمتنع املستحيل عندهم، ال أنّ 

ه واملستحيل يف حقّ  همم يف حقّ ام هو املحرّ إنّ  (1)ه عنهعنه وال منزّ منهي عندهم ظلم 

ة كاجلمع بني النقيضني، حاالت العقليّ ه عنه عندهم منحرص يف املتعاىل، فالظلم املنزّ 

واحد ونحو ذلك، والقرآن رصيح يف إبطال  وجعل اجلسم الواحد يف مكانني يف آنٍ 

نَا َما َأْطَغْيترهر َوَل كِْن َكاَن يِف َضاَلٍل َبِعيٍد . قال تعاىل: هذا املذهب أيضاً   َقاَل َقِرينرهر َربق

وا َلَديق َوَقدْ  ْم بِاْلَوِعيِد  َقاَل اَل َّتْتَِصمر ْمتر إَِلْيكر ٍم  َقدق لر اْلَقْولر َلَديق َوَما َأَنا بَِظالق َبدق َما ير

بغری ذنب وال أمنعه من أجر ما عمله من صالح، وهلذا  ، أي ال أؤاخذ عبداً لِْلَعبِيدِ 

قال قبله وقد قدمت إليكم بالوعيد املتضمن إلقامة احلجة وبلوغ األمر والنهي، فإذا 

آخذتكم بعد التقدم فلست بظامل، بخالف ما يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره وهنيه، 

 سبحانه.فذلك الظلم الذي تنزه عنه 

ْلاًم َوال َهْضاًم وَ  وقال تعاىل: ْؤِمنت َفال خَيَافر ظر َو مر احِلَاِت َوهر ، َمْن َيْعَمْل ِمَن الصق

وال ينقص من حسنات ما عمل، ولو كان ، ئات ما مل يعملهيعني ال حيمل عليه من سيّ 

وال لألمن ، الظلم هو املستحيل الذي ال يمكن وجوده مل يكن لعدم اخلوف منه معنى

 فائدة.من وقوعه 

ٍم لِْلَعبِيدِ وقال تعاىل:  َك بَِظالق نَْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها َوَما َربُّ
، َمْن َعِمَل َصاحِلًا َفلِ

 .عقاب ما مل يعمله وال يمنع املحسن من ثواب عمله امليسءأي ال حيمل 

ْص وقال تعاىل:  َها مر ْلٍم َوَأْهلر َرى بِظر َك اْلقر
َك لِيرْهلِ ونَ َوَما َكاَن َربُّ ه عىل أنّ  ، فدّل لِحر

، وعندهم جيوز ذلك وليس بظلم لو فعله، صالحهم لكان ظلامً إلو أهلكهم مع 

                                                             

 )شهاب الدين(«. إّنام هو املحّرم»قبل كلمة: « بل»( والظاهر سقوط لفظة: 1)
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ه ال يفعل صالحهم، وعلم أنّ إه ال هيلكهم مع ه سبحانه أخرب أنّ لون اآلية عىل أنّ ويؤوّ 

اآلية مل  ذلك وخالف خربه ومعلومه مستحيل، وذلك حقيقة الظلم، ومعلوم أنّ 

أوّ ريد هبا وال حيتمله بوجه، إذ ، وال أر قطعاً قصد هبا هذا ير  ه ما كان ل معناها إىل أنّ ير

ه عن هذا ليهلك القرى بسبب اجتامع النقيضني وهم مصلحون، وكالمه تعاىل يتنزّ 

ها هي املستحيالت والباطل كلّ  والسدىالعبث  ويتعاىل عنه، وكذلك عند هؤالء أيضاً 

ه نفسه عنها، إذ نسبه إليها أعداؤه واهلل تعاىل قد نزّ املمتنعة التي ال تدخل حتت املقدور، 

 ذلك يستلزم كون اخللق عبثاً  املكذبني لوعده ووعيده املنكرين ألمره وهنيه، فأخرب أنّ 

ْم َعَبًثاقال تعاىل:  .ذلك (1)، وحكمته وعزته تأبىوباطالً  اَم َخَلْقنَاكر ، أي َأَفَحِسْبترْم َأنق

 عىل أنّ  عاقبون، والعبث قبيح، فدّل ثابون وال تر نهون وال تر تر مرون وال أال تر  يشء،بغری 

ه هلم عىل الرجوع إىل يف الفطر والعقول، ولذلك أنكر عليهم إنكار منبّ  قبح هذا مستقرٌّ 

ه ال يليق به وال حيسن منه أن خيلق خلقه روا وأبرصوا لعلموا أنّ م لو فكّ عقوهلم، وأهّن 

حسن األمر والنهي  عىل أنّ  وال لعقاب، وهذا يدّل  ، ال ألمر وال لنهي وال لثوابعبثاً 

ضالل به فقد نسبه إىل ما اإلز عىل اهلل من جوّ  يف العقول والفطر، وأنّ  واجلزاء مستقرٌّ 

 العليا.ال يليق به وتأباه أسامؤه احلسنى وصفاته 

ًدىوكذلك قوله تعاىل:  َك سر رْتَ نَسانر َأْن ير نهى أو ال ير مر وال أأي ال ير  َأحَيَْسبر اإْلِ

ه قبيح ال عىل أنّ  ومها متالزمان، فأنكر عىل من حيسب ذلك، فدّل  ،عاقبثاب وال ير ير 

ْمنَى رتك سدى بقوله: ه ال ير يليق به، وهلذا استدل عىل أنّ  ْطَفًة ِمْن َمنِيٍّ ير ثرمق  َأمَلْ َيكر نر

ى لم بالسمع لكان ام عر نّ إىل آخر السورة، ولو كان قبحه إ ،َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوق

                                                             

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: تنايف. )املصطفوي(1)
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وأخربنا به، ومل يكن إنكار تركه  (1)أعلمناه خالف السمع وخالف ما بأنّ  عليه ستدّل ير 

 الكالم.هذا ليس وجه  يف نفسه، بل لكونه خالف ما أخرب به، ومعلوم أنّ  قبيحاً 

اَم  وكذلك قوله تعاىل: اَمَء َواأْلَْرَض َوَما َبْينَهر ِذيَن َما َخَلْقنَا السق َباطاًِل َذلَِك َظنُّ الق

وا ه ال رشع وه أنّ وه ليس هو اجلمع بني النقيضني، بل الذي ظنّ والباطل الذي ظنّ  ،َكَفرر

خلقها لغری ذلك هو  وال جزاء وال أمر وال هني وال ثواب وال عقاب، فأخرب أنّ 

وجزاؤه  هوهو التوحيد وحقّ ، لقت بهالذي خر  ه عنه، وذلك هو احلّق الباطل الذي تنزّ 

 به.وجزاء من جحده وأرشك 

ِذيَن آَمنروا َوَعِملروا : وقال تعاىل ْم َكالق يِّئَاِت َأْن َنْجَعَلهر وا السق حر ِذيَن اْجرَتَ َأْم َحِسَب الق

ونَ  مر رْم َساَء َما حَيْكر ْم َوَکَاهتر احِلَاِت َسَواًء حَمَْياهر فأنكر سبحانه هذا احلسبان إنكار  ،الصق

 (0)حبّ ام قر ظامل، ولو كان إنّ  ميسء، فاحلاكم به يسءه حكم عىل حكمه وأنّ  ه للعقلمنبّ 

نكار ملا اشتمل عليه من القبح الالزم من التسوية اإللكونه خالف ما أخرب به، مل يكن 

يف  يسءقبحه يف عقول العاملني كلهم، وال كان هناك حكم  املستقرّ  وامليسءبني املحسن 

 به.نفسه ينكر عىل من حكم 

احِلَاِت َكامْلرْفِسِديَن يِف كذلك قوله تعاىل: و ِذيَن آَمنروا َوَعِملروا الصق َأْم َنْجَعلر الق

ارِ  جق هذا قبيح يف  عىل أنّ  وهذا استفهام وإنكار، فدّل  ،اأْلَْرِض َأْم َنْجَعلر امْلرتقِقنَي َكاْلفر

ا فعله، حيسن منّ  ذلك يليق بنا أو ون أنّ منكر تنكره العقول والفطر، أفتظنّ ، نفسه

ه ال يليق باهلل نسبته إليه، ه للعقل والفطرة عىل قبحه، وأنّ فأنكره سبحانه إنكار منبّ 

                                                             

 ، ولعّل الصواب ما أثبتناه، واهلل العامل. )املصطفوي(«أعلمناه»( يف الطبعة املرعشّية: 1)

«. إّنام قرّبح»حمّل عبارة: « و كان احلسبانول»( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية وردت عبارة: 0)

 )املصطفوي(
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ة وعبادة غریه معه بام رضبه هلم من وكذلك إنكاره سبحانه قبح الرشك به يف اإلهليّ 

ح بالرشع مل يكن لتلك بّ ام قر ة، ولو كان إنّ ة العقليّ األمثال، وأقام عىل بطالنه من األدلّ 

رشاك باإلاألدلة واألمثال معنى، وعند نفاة التحسني والتقبيح جيوز يف العقل أن يأمر 

فائدة تبقى يف تلك  أيُّ  د النهي عنه، فيا عجباً لم قبحه بمجرّ ام عر به وعبادة غریه، وإنّ 

لقبيح ه أقبح اة عىل قبحه يف رصيح العقول؟! وأنّ األمثال واحلجج والرباهني الدالّ 

 وأنّ  الذايتيف العقل إذا مل يكن فيه علم بقبح الرشك  يصّح  يشء ! وأيُّ ؟وأظلم الظلم

هوا األمم عىل ما يف نبّ الرسل  فذلك معلوم برضورة العقل، وبأنّ  بدهيي؟!العلم بقبحه 

وال ألباب وال أفئدة،  (1)ه ليست هلم عقولمل يتنبّ ]من[  نّ وأعقوهلم وفطرهم من قبحه، 

 م صمٌّ  تعاىل عنهم السمع والبرص، واملراد سمع القلب وبرصه، فأخرب أهّن بل نفى اهلل

 ز هبا بني احلسن والقبح و احلّق ميّ ههم باألنعام التي ال عقول هلا ير وشبّ  ،عميت  بكمت 

م لو م مل يكونوا من أهل السمع والعقل، وأهّن والباطل، وكذلك اعرتفوا يف النار بأهّن 

قال  خمالفتهم.رجعوا إىل أسامعهم وعقوهلم، لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح 

ِعریِ تعاىل:  نقا يِف َأْصَحاِب السق نقا َنْسَمعر َأْو َنْعِقلر َما كر وا َلْو كر ، وكم يقول هلم يف َوَقالر

سن والقبح ههم عىل ما يف عقوهلم من احل، فينبّ «كم تعقلونلعلّ »، «أفال يعقلون»كتابه 

زوا هبا بني احلسن والقبيح، ه أعطامهوها لينتفعوا هبا ويميّ عليهم هبا، وخيرب أنّ  وحيتّج 

ه به العقول عىل حسن ما أمر به وقبح ما هنى  ينبّ وكم يف القرآن من مثل عقّل وحيّس 

عنه؟! فلو مل يكن يف نفسه كذلك مل يكن لرضب األمثال للعقول معنى، ولكان إثبات 

                                                             

وحقُّ العبارة هكذا: إّن من مل يتنّبه ليس له عقل »يف هذا املوضع:  إضافة منّا، وقال السّيد املرعيش « من»( كلمة: 1)

 )املصطفوي(«. وال لبٌّ وال فؤاد
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د األمر والنهي دون رضب األمثال، وتبيني جهة القبح املشهور باحلس ذلك بمجرّ 

ْم : والعقل، والقرآن کلو هبذا ملن تدبره، كقوله ْم َهْل َلكر ِسكر ْم َمثاًَل ِمْن َأْنفر َب َلكر رَضَ

ْم َفَأْنترْم فِيِه َسَواءت َّتَ  َكاَء يِف َما َرَزْقنَاكر َ ْم ِمْن رشر ْم ِمْن َما َمَلَكْت َأْياَمنركر افروهَنرْم َكِخيَفتِكر

لر اآْلََياِت لَِقْوٍم َيْعِقلرونَ  ْم َكَذلَِك نرَفصِّ َسكر سبحانه عليهم بام يف عقوهلم، من  ، حيتّج َأْنفر

له، فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون کلوكه رشيكا له  قبح كون کلوك أحدهم رشيكاً 

 دوهنم كعباديت؟ وهذا يبنّي وال يرىض بذلك، فكيف جتعلون يل من عبيدي رشكاء تعب

ه العقول وأرشدها إىل معرفة ما يف العقول، والسمع نبّ  قبح عبادة غریه تعاىل مستقرٌّ  أنّ 

 .أودع فيها من قبح ذلك

ٍل : وكذلك قوله تعاىل ال َسَلاًم لَِرجر وَن َوَرجر تََشاكِسر َكاءر مر َ ال فِيِه رشر َب اهللقر َمثاَل َرجر رَضَ

ونَ َهْل َيْستَِوَياِن  ْم ال َيْعَلمر هر سبحانه عىل قبح الرشك بام  ، احتّج َمثاَل احْلَْمدر هللِقِ َبْل َأْكثَرر

ئوا امللك، وحال عبد تعرفه العقول من الفرق بني حال کلوك متلكه أرباب متعاُسون سيّ 

يف العقول استواء حال العبدين؟ وكذلك  م كله له، فهل يصّح د واحد قد سلّ يملكه سيّ 

 .ته للواحد احلق، ال يستويانمت عبوديّ لّ د الذي قد سر ك واملوّح حال املرش

ن واألذى املبطل للصدقات لقبح الرياء املبطل للعمل واملّ  الً کثّ  وكذلك قوله تعاىل

وهو احلجر األملس عليه تراب غبار قد لصق به فأصابه مطر شديد، فأزال  (1)،بصفوان

عليه، وهذا املثل يف غاية املطابقة ملن  يشءأملس ال  ما عليه من الرتاب وتركه صلداً 

ان واملؤذي والرتاب الذي لصق به ما فهمه، فالصفوان وهو احلجر كقلب املرائي واملنّ 

                                                             

ِذيَن آَمنروْا ( إشارة إىل قوله تعاىل: 1) َا الق ْؤِمنر َيا َأهيُّ نِفقر َماَلهر ِرَئاء النقاِس َوالَ ير ِذي ير م بِاملَْنِّ َواألََذى َكالق لروْا َصَدَقاتِكر
ْبطِ الَ تر

َكهر َصْلًدا الق َيقْ  َرابت َفَأَصاَبهر َوابِلت َفرَتَ هر َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تر ق بِاهللقِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَمَثلر  کِّ
ٍ
ء وَن َعىَل يَشْ ا َكَسبروْا َواهللقر الَ هَيِْدي ِدرر

 اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن. )املصطفوي(
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ق به من أثر عمله وصدقته، والوابل املطر الذي به حياة األرض فإذا صادف أرضا تعلّ 

فجاء  يشء،ت فيها قابلة نبت فيها الكأل، فإذا صادف الصخور واحلجارة الصم مل ينب

فأزاله فأفىض إىل حجر غری قابل  هذا الوابل إىل الرتاب الذي عىل احلجر فصادفه رقيقاً 

هها عىل أن قبح املن واألذى والرياء مستقر يف العقول، فلذلك نبّ  للنبات، وهذا يدّل 

 .ومثاله هعىل شبه

وَن َأْمَواهَلر : وعكس ذلك قوله تعاىل نِْفقر ِذيَن ير مر اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اهللقِ َوَتْثبِيتًا ِمْن َمَثلر الق

ِصبَْها َوابِلت َفَطلٌّ  َلَها ِضْعَفنْيِ َفإِْن مَلْ ير ِسِهْم َكَمَثِل َجنقٍة بَِرْبَوٍة َأَصاهَبَا َوابِلت َفآَتْت أركر  َواهللقر َأْنفر

جب عنها حتر  ة التي بموضع عال حيث الفإن كانت هذه احلبّ  ،باَِم َتْعَملروَن َبِصریت 

الشمس والرياح وقد أصاهبا مطر شديد. فأخرجت ثمرها ضعفي ما خيرج غریها إن 

فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه اهلل ال للجزاء من ، كانت مستحسنة يف العقل واحلس

نفاق، ال ّترج النفقة وقلبه يرجف اإلة عىل من نفسه وقوّ  بثباٍت ر اخللق وال شكورهم

نفاق بخالف نفقة من مل يكن اإلعىل خروجها، ويرتعد ويضعف قلبه، وجيوز عند 

نفاق عىل هذين القسمني، كان مثل نفقة اإل كان الناس يف ولـاّم صاحب التثبت والقوة، 

خالص والتثبيت كمثل الوابل، ومثل نفقة اآلخر كمثل الطل، وهو املطر اإلصاحب 

ة اليقني فيه وضعفه، خالص وقوّ اإلته وكامل نفاق وقلّ اإلعيف، فهذا بحسب كثرة الض

 ه العقول عىل ما فيها من استحسان هذا واستقباح فعل األول؟أفال تراه سبحانه نبّ 

ِري ِمن : وكذلك قوله تعاىل ن نقِخيٍل َوَأْعنَاٍب جَتْ وَن َلهر َجنقةت مِّ ْم َأن َتكر كر َأَيَودُّ َأَحدر

َعَفاءر َفَأَصاهَبَا إِْعَصارت حَتْ  ةت ضر يق رِّ رَبر َوَلهر ذر
لِّ الثقَمَراِت َوَأَصاَبهر اْلكِ  تَِها اأْلهَْنَارر َلهر فِيَها ِمن كر

ونَ  رر ْم َتَتَفكق مر اآْلَياِت َلَعلقكر ر اهللقر َلكر َبنيِّ لَِك ير َقْت َكَذ  ه سبحانه العقول فنبّ  ،فِيِه َنارت َفاْحرَتَ

هها بحال شيخ كبری ئة التي حتبط ثواب احلسنات وشبّ ا فيها من األعامل السيّ عىل قبح م
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ة عيشه وله بستان هو مادّ  ،ة ضعفاء بحيث خيشى عليهم الضيعة وعىل نفسهله ذريّ 

الثمرات إذا أصابته نار شديدة فأحرقته،  وعيش ذريته، فيه النخيل واألعناب ومن كّل 

لتي حترق الطاعات بعدها كقبح هذه احلال، وهلذا قبح املعايص ا ه العقول عىل أنّ فنبّ 

فبعث اهلل إليه الشيطان فعمل بمعايص  اس برجل عمل بطاعة اهلل زماناً ه ابن عبّ فّّس 

ه العقول عىل قبح أفال تراه نبّ  ،(1)ذكره البخاري يف صحيحه أعاملهرى احرتقت اهلل حتّ 

التعليل واألسباب واحلكم املعصية بعد الطاعة ورضب لقبحها هذا املثل؟ ونفاة 

بعض األعامل يبطل  ة ال أنّ  حمض املشيّ إاّل  بحسن األفعال وقبحها يقولون: ما ثمّ 

ه بقبيح آخر، وليس فيها ما هو منشأ شبّ ى ير وليس فيها ما هو قبيح بعينه حتّ  ،بعضاً 

ق تعلّ ام هي مة هي مفضية إليها، وإنّ هلام وال هلا علل غائيّ  ملفسدة أو مصلحة يكون سبباً 

ة، واإلرادة واألمر والنهي فقط، والفقهاء ال يمكنهم البناء عىل هذه الطريقة كام املشيّ 

مون يف العلل واملناسبات بلسان الفقه عىل بطالهنا إذ يتكلّ  (0)م، وأمجعوا عند التكلّ مرّ 

قون بني املصالح اخلالصة والراجحة واملرجوحة واملفاسد ويفرّ  ،ة برشع احلكمالداعيّ 

ويدفعون أقوى ، مون أرجح املصلحتني عىل مرجوحتهامهي كذلك، ويقدّ التي 

 باستخراج احلكم والعلل ومعرفة هلم ذلك إاّل  املفسدتني باحتامل أدنامها، وال يتمّ 

 هلم (4)اء ال يصلحاملصالح واملفاسد الناشئة من األفعال ومعرفة رتبها، وكذلك األطبّ 

األدوية واألغذية واألمزجة وطبائعها، ونسبة  بمعرفة قوى علم الطب وعمله إاّل 

بعضها إىل بعض ومقدار ثأثری بعضها يف بعض، وانفعال بعضها عن بعض، واملوازنة 

                                                             

 .3541( صحيح البخاري ح1)

 ( فيه إشارةت إىل أهّنم عند التكّلم يف علم الكالم ينسون ذلك ويناظرون يف ذلك عنادًا مع أهل التوحيد والعدل. )املؤّلف(0)

 )املصطفوي(«. ال يصّح »الطبعة املرعشّية:  ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف4)
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ه، وحفظ ما يريدون حفظه بمثله بضدّ  ة املرض ودفع الضدّ ة الدواء وقوّ بني قوّ 

 (1)طبائعة عىل معرفة األسباب والعلل والقوى والوعلمه مبنيّ  ومناسبه، فصناعة الطب

دة ة ورصف اإلرادة املجرّ واخلواص، فلو نفوا ذلك وأبطلوه وأحالوا عىل حمض املشيّ 

عن األسباب والعلل وجعلوا حقيقة النار مساوية حلقيقة املاء، وحقيقة الدواء مساوية 

ز هبا عن اآلخر، لفسد علم الطب ة يتميّ ة وال قوّ يق ليس يف أحدمها خاّص ر حلقيقة الغذاء

باألسباب والقوى والعلل الفاعلة  (0)اهلل تعاىل، بل العامل مربوط ]ـة[ـوبطلت حكم

مربوط بقضائه وقدره  والكّل  ،والغائية، وعىل هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم

القول بقطع  واعتذر بعض األشاعرة عن نفيهم لذلك بأنّ  ،ته وإقداره ومتكينهومشيّ 

 وجعل ذلك تأثری اهلل تعاىل زهد وإخالص، بأنّ باهتا النظر عن تأثری األسباب يف مسبّ 

، هذا اعتذار فاسد واعتقاد ردّي  عل مع اهلل تعاىل يف العامل خالق آخر، وال خيفى أنّ ال جير 

ه علم أنّ ال يف الكذب واالفرتاء بام ير ، خالص والفوز والفالح يف الصدق واحلقاإلام وإنّ 

بعثة األنبياء عن  جلرب والظلم وخلوّ فاسد كاـ]ـمـ[ـنه لكثری من الليس كذلك مع تضمّ 

من ذكر األسباب  األنبياءلة وأخبار الفائدة وخمالفته للعقل بام ورد يف الكتب املنزّ 

بات إليها من بات إليها، ومع ما يف القول بخلق األسباب وتفويض املسبّ وإسناد املسبّ 

ه وعجيب صنعها، فإنّ الداللة عىل قدرة الفاعل لذلك، و إتقانه ألفعاله وبيان إحكامها 

                                                             

 )املصطفوي(«. الطباع»( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: 1)

هذا ينايف ما ورد من أقوال املتكّلمني أّن مجيع األشياء كّلها واقعة بقدرة اهلل تعاىل، وال مؤّثر يف الوجود إاّل »( فإن قيل: 0)

ّلم فال ينايف طريقتنا، ألّن قوهلم أّن األشياء واقعة بقدرة اهلل ، قلن«اهلل ا: إّن هذا کّا مل يقل به إاّل القائلون باجلرب، ولو سر

تعاىل، وأّنه ال مؤّثر إاّل اهلل ال يقتيض نفي األسباب، لظهور أّنه لو مل يكن اهلل تعاىل موجودًا مل يكن ليشء من املمكنات 

 ه ال مؤّثر يف الوجود ابتداًء إاّل اهلل تعاىل. )املؤّلف(وجود أصاًل، فيصّح أنّ 
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واحد منها داللة عىل قدرتني وحكمتني، خلقها وخلق تأثریها وحصول  يكون يف كّل 

هلا، وجعل تلك  بات عليها، وكوهنا سبباً حكام يف خلقها ويف ترتب هذه املسبّ اإل

بات متقنة حمكمة عنها، وهذا طريق باهتا، وحصول تلك املسبّ رة يف مسبّ األسباب مؤثّ 

حكمته، يوجب  (1)ىل حقيقة توحيده تعاىل، وظهور قدرته، ووفورمستقيم يوصل إ

ال  اق به دوهنا، وأهّن بها، والتعلّ  فيه الصعود من األسباب إىل مسبّ للعبد إذا تبرّص 

أو دائها  ،ودوائها داءً  ،اً ضارّ  ه إذا شاء جعل نافعهاً  بإذنه، وأنّ نفع إاّل ]تـ[ـوال  رّض ]تـ[ـ

ة يق بالكلّ  للتوحيد، وإنكارها أن تكون أسباباً  ة رشك مناٍف يق ، فااللتفات إليها بالكلّ دواءً 

نقصان يف العقل،  أسباباً عراض عنها مع العلم بكوهنا واإلقدح يف الرشع واحلكمة، 

وتنزيلها منازهلا ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها عىل بعض وشهود اجلمع يف 

ثبات التوحيد والرشع والقدرة قها والقيام هبا هو حمض العبودية واملعرفة وإتفرّ 

 واهلل أعلم.، (0)واحلكمة

                                                             

 )املصطفوي(«. فوز»( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: 1)

 )املصطفوي(«. القدر واحلكم»( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: 0)
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[45] 

 درجته:قال املصنّف رفع اهلل 

 العقليني[ سن و القبحفی باب احل ةاالول لبطالن قول االشاعر ه]الوج

 (1)وهو باطل لوجوه.»

 سواءً ، من حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار (0)عاقل كّل  هأهّنم أنكروا ما علم ،األّول

 (4).«أو ال، ومنكر احلكم الرضوري سوفسطائي كان هناك رشعت 

 قال الناصب خفضه اهلل:

جوابه أّن حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، إن أرريد هبام صفة الكامل والنقص  أقول:»

أو املصلحة واملفسدة، فال شّك أهّنام عقلّيان كام سبق، وإن أرريد هبام تعلق املدح والثواب أو الذّم 

ق الثواب وهو والعقاب، فال نسّلم أّنه رضوري، بل هو متوّقف عىل إعالم الرشع، وكيف يردرك تعلّ 

 ، انتهى.«من اهلل تعاىل إاّل بالرشع واإلعالم من الشارع؟

 أقول:

قد توارد بعض الفضالء املعارصين يف حاشيته عىل رشح أصول ابن احلاجب هبذا 

 حيث قال: (3)اجلواب ظنًّا منه أّنه وجد مترة الغراب

والكــذب الضــار إّن احلكــم بأّنــا نعلــم بالرضــورة أو بــالنظر أّن الصــدق النــافع »

ــتقّل يف  ــل ال يس ــد، ألّن العق ــى بعي ــاب يف العقب ــواب أو العق ــيهام الث ــب عل يرتّت

 ۔، انتهى«أمر اآلخرة

                                                             

 )املصطفوي( ( يف املطبوع من النهج: من وجوه.1)

 )املصطفوي(«. ما علمه كّل عاقل»حمّل « إّما علم كّل عاقل»( يف الطبعة املرعشّية: 0)

 .14( هنج احلق ص4)

 ( هذا مثل معروف عند العرب يررضب به يف حّق من أتى بيشء خسيس زاعاًم أّنه أغىل وأثمن ما يوجد. )شهاب الدين(3)
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ريد ه لو أر ام يتوّج االستبعاد إنّ  وقد دفعناه قبل ذلك يف تعليقاتنا عىل ذلك الرشح بأنّ 

ة اهتام املعلومة من عرف الرشع، ككون الثواب عطيّ الثواب والعقاب بخصوصيّ 

ه الذي يستحقّ  (1)ريد به العطاءا إذا أر يف دار اآلخرة، وأمّ  ها العبد من اهلل تعاىل دائامً يستحقّ 

العبد املطيع الفاعل ملا يوجب املدح  العبد من اهلل تعاىل فال، إذ بدهية العقل حاكمة بأنّ 

 نقول: إنّ ، وبعبارة أخرى العطاء من املوىل اجلواد احلكيم كام أرشنا إليه سابقاً  يستحّق 

ومن  من فعل ما يوافق أمر مواله اجلواد احلكيم جيزيه خریاً  بأنّ  العقل حاكم قطعاً 

فهو مكابرة ، العقل ال حيكم هبذا املجمل ، فإن أراد هذا الفاضل أنّ رّشاً خالفه جيزيه 

ات كون الثواب بالتخليد يف اجلنة ه ال حيكم عىل ذلك مع خصوصيّ ن أراد أنّ وإظاهرة، 

ا ال ات ونحو ذلك يف اآلجل، قلنا: إنّ ر والقصور وكون العقاب بالنار واحليّ ونيل احلو

ه قد يقع التقييد بذلك يف بعض عي حكم العقل هبذه اخلصوصيات، غاية األمر أنّ ندّ 

                                                             

( ويؤّيد أّن أصل معنى الثواب ما ذكرناه، ما ذكره املصنّف رفع اهلل درجته يف رشح الياقوت من أّن الثواب عبارة عن 1)

النفع املقارن للتعظيم واإلجالل، وأيضًا يؤّيده تعبری احلكامء املثبتني للمعاد الروحاين عن جزاء األعامل بالثواب 

املسألة الرابعة يف الثواب والعقاب، ومها »يف قواعد العقائد حيث قال:  ويس والعقاب أيضًا، كام رّصح به املحّقق الط

«. إّما بدنّيان كاللّذات اجلسامنّية، وإّما نفسّيان كالتعظيم واإلجالل، وكاخلزي واهلوان، وتفصيلهام ال يرعلم إاّل بالرشع

ا: النفوس باقّية أبدًا، فإن كانت مدركة لذاهتا وأّما القائلون بالثواب والعقاب النفسانّيني قالو»وقال يف موضع آخر: 

للذات الباقية معتقدة بام جيب عليها أن تعتقدها، متخّلقة باألخالق الفاضلة واألعامل الصاحلة، منقطعة العالقة عن 

ت األشياء الفانية، وكان مجيع ذلك ملكة راسخة فيها، كانت من أهل الثواب الدائم، وإن كانت عديمة اإلدراك للذا

الباقية معتقدة ]بـ[ـام ال يكون مطابقًا لنفس األمر، مائلة إىل اللّذات البدنية، منغمسة يف األمور الدنيوّية الفانية، متخّلقة 

باألخالق الفاسدة، وكان ذلك ملكة راسخة فيها، كانت من أهل العقاب الدائم لفقدان ما ينبغي هلا ووجود ما ال ينبغي 

تني مراتب ال هناية هلا، بعضها أميل إىل السعادة، وبعضها أميل إىل الشقاوة، وإن كانت اخلریات معها دائاًم، وبني املرتب

 )املؤّلف(.«. والرشور غری متمّكنة منها متّكن امللكات بل كانت.. إلخ
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لم ذلك من الرشع من الفريقني، وإن عر  فاقاً لكوهنا من لوازم ذلك املجمل اتّ  (1)العبارات

مة الدواين يف بحث الوجود من حاشيته العاّل  (0)نمما وقع هنا هأوردناه ما ونظری ، فقط

 :القديمة عند الكالم عىل قول شارح اجلديد للتجريد

صـور مجيـع  ال، فـإنّ ة احلكـم مطابقتـه ملـا يف العقـل الفّعـصـحّ  مـن أنّ  وما قيل»

الكائنــات وأحكــام املوجــودات واملعــدومات بأُسهــا مرتســمة فيــه باطــل 

 «اجــتامع النقيضــني حمــال»قولنــا:  واحــد مــن العقــالء يعـرف أنّ  كــّل  ، ألنّ قطعـاً 

عـن اعتقـاد ثبوتـه  ، فضـالً ال أصـالً ر العقـل الفّعـه مل يتصـوّ صدق وحق، مـع أّنـ

مـني ه ينكـر ثبوتـه عـىل مـا هـو رأي املتكلّ وارتسام صـور الكائنـات فيـه، مـع أّنـ

ــه ــات في ــور الكائن ــى، ا«ص ــه أوّ  ،نته ــث أورد علي ــاً  الً حي ــ نقض ــال، اً إمجالّي : فق

باطـل،  داً جمـرّ  جـوهراً  «أنـا»ـبـ شـار إليـهقـال: كـون املر هذا الكالم من قبيـل أن ير »

د ر اجلـوهر املجـرّ ه مل يتصـوّ مـع أّنـ «أنـا»ـبـ كل واحد من العقـالء يشـری إليـه ألنّ 

ــأصــالً  ــل مــع أّن ــا هــو رأي املتكلّ ، ب ــه عــىل م قــال: كــون أو ير ، مــنيه ينكــر ثبوت

م الزمـان إىل أجزائـه مـع أحـد يقّسـ كـّل  حلركة الفلـك باطـل، ألنّ  الزمان مقداراً 

 خيفــىإىل غــری ذلــك مــن النظــائر التــي ال ، ره مقــدار حركــة الفلــكعــدم تصــوّ 

ــ ، ثــمّ «ار بحــار احلكمــةمنهــا عــىل مــن خــاض يف تّيــ يشء  ،ه وتفصــيلهذكــر حّل

 ،مـن العقـالء العقـل أصـالً  واحـدٍ  ر كـّل أن يمنـع عـدم تصـوّ  للمسـتدّل »فقال: 

ه الواقـع ونفـس األمـر ومطـابق هبـذا الوجـه، وهـو أّنـ العقل (4)رتصوّ يبل  ويقول

الرتســام صــور  وحمــاًل  ر بخصوصــية كونــه عقــالً وإن مل يتصــوّ ، الصــوادق

                                                             

( إشارة إىل أّن بعض التعريفات ]التي[ حكموا بكوهنـ]ـا[ حمل النزاع خالـ]ـية[ عن اعتبار خصوصيات أرخر 1)

 )املؤّلف(.«. احلسن ما ال حرج يف فعله، والقبيح ما فيه حرج»كقوهلم: 

 ( يف الطبعة املرعشّية: عن. )املصطفوي(0)

 ، وما أثبتناه موجود يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف تلك الطبعة. )املصطفوي(«تصّور»( املثبت يف الطبعة املرعشيّة: 4)
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صــف ر هبــذا الوجــه هــو العقــل املتّ املتصـوّ  الربهــان عــىل أنّ  يــدّل  الكائنـات، ثــمّ 

ة املطالـب احلكمّيـ بتلك الصـفات، كـام يف إثبـات الـنفس والزمـان وغریمهـا مـن

 ۔نتهى، ا«خفى عىل من ذاق احلكمة]تـ[ـالتي ال 

هذا الفاضل املعارص مع طول مالزمته ومدارسته لذلك الرشح  ومن العجب أنّ  

واحلاشية قد غفل عن جريان نظری ذلك النقض واحلل فيام نحن فيه، وأعجب من 

م استقالله ، وسلّ مطلقاً  هنا استقالل العقل يف أمر اآلخرةههذا الفاضل أنكر  ذلك أنّ 

 يف بعض أحوال املعاد يف أوائل حاشيته عىل الرشح اجلديد للتجريد.
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[46] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 العقليني[القبح فی باب احلسن و  ةالثانی لبطالن قول االشاعر ه]الوج

رّی العاقل الذي مل يسمع الرشائع وال علم شيئًا من األحكام، بل نشأ يف بادية خاليًا » الثاين، لو خر

ويرعطى دينارًا، وبني أن يكذب ويرعطى دينارًا، وال رضر عليه فيهام،  من العقائد كّلها، بني أن يصّدق

بينهام،  (0)الصدق عىل الكذب، ولوال حكم العقل بقبح الكذب وحسن الصدق ملا فّرق (1)فإّنه خيتار

 (4)«.وال اختار الصدق دائامً 

 قال الناصب خفضه اهلل:

فرضنا أّنه خيتار الصدق بحكم عقله، فإّنه قد سبق جواب هذا، وأّن مثل هذا الرجل لو أقول: »

خيتاره لكونه صفة كامل أو موجب مصلحة، وهذا ال نزاع فيه أهّنام عقليان، ال أّنه خيتاره لكونه موجبًا 

 ، انتهى.«للثواب والعقاب، كيف وهو ال يعرف الثواب وال العقاب؟

 أقول:

رنا قد سبق دفعه أيضًا حيث بّينقا سابقًا استلزام تلك املع اين ملا هو حمّل النزاع، وقرق

بيل ذلك بال فصل أّن خصوصّيات الثواب والعقاب غری معتربة، وأيضًا قد ظهر لك  قر

إّنه ال »کّا فّصلناه سابقًا من حتقيق األصلني، وأّن النزاع واقع فيهام أّن قول الناصب: 

إطالقه، ألّن ال يصّح عىل  «نزاع يف أّن حسن الصدق وقبح الكذب ونحومها عقلّيان

أحد األصلني املتنازع فيه هو أّن ما حّسنه الشارح وأمر به هل كان سابقًا حسنًا بوجه 
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 النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: مّيز. )املصطفوي( ( يف إحدى0)

 ( يف املطبوع من النهج: يتخرّی. )املصطفوي(4)
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وجهة ثّم أمر به أم ال؟ ونحن نقول: نعم، ألّنا نعلم بالبدهية أّن الصدق كان حسنًا ثّم 

أمر به، ال أّنه أمر به ثّم صار حسنًا، فال جيوز عندنا النهي عن الصدق بالرضورة، 

بطل ما ذهب إليه األشاعرة من أّنه أمر به ثّم صار حسنًا، وكذا الكالم يف الظلم ف

قال ههنا أّن الصدق والكذب كانا قبل األمر والنهي  العدل ونحومها، فكيف ير

مشتملني عىل اجلهة املحّسنة أو املقبّحة بمعنى صفة الكامل والنقص، دون اجلهة 

 الثواب والعقاب، فتأّمل، فإّنه كاشف عن مغالطة املحّسنة واملقّبحة التي يرتّتب عليهام

 القوم وفرارهم عن االعرتاف باحلق كام مّر.
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[47] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 العقليني[القبح فی باب احلسن و  ةالثالث لبطالن قول االشاعر ه]الوج

الثالث لو كان احلسن والقبح رشعّيني ملا حكم هبام من ينكر الرشع، والتايل باطل، فإّن الربامهة »

كّلها، و حيكمون باحلسن والقبح مستندين إىل رضورة العقل يف بأُسهم ينكرون الرشائع واألديان 

 (1)«.ذلك

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: جوابه أّن الربامهة املنكرين للرشائع حيكمون باحلسن والقبح لألشياء لصفة الكامل »

عقاب والنقص، واملصلحة واملفسدة، ال لتعّلق الثواب والعقاب كام مّر، وكيف حيكمون بالثواب وال

 ، انتهى.«وهم ال يعرفوهنام؟

 أقول:

جواب هذا أيضًا مثل ما مّر يف الفصلني السابقني، واحلاصل أّن حكم الربامهة 

بمجّرد حسن األشياء وقبحها عقاًل يثبت أحد جزئي املّدعى، وهو أّن يف الفعل قبل 

زء ورود األمر والنهي جهة حمّسنة وصفة موجبة للحسن أو جهة مقّبحة، وأّما اجل

اآلخر وهو ترّتب الثواب والعقاب، فهم يعرفونه كام يعرفه أرباب الرشائع، ألّن 

الربامهة وإن أنكروا النبّوات والرشائع، فلم ينكروا اإلهليّات حتى يلزم أن ال يعرفوا 

الثواب والعقاب عىل األعامل، غاية األمر أهّنم قالوا أّن معرفة ذلك ال تتوّقف عىل 

بل العقل مستقّل به كام نقله عنهم الشهرستاين يف كتاب امللل ، تعليم األنبياء 

 والنحل عند نقل شبههم عىل نفي النبوات، حيث قال:
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 د اخللـق إاّل اهلل تعـاىل حكـيم، واحلكـيم ال يتعّبـ العقـل بـأنّ  قـد دّل  :(1)إهّنم قالوا»

 قـادراً  عاملـاً  للعـامل صـانعاً  ة أنّ ت الـدالئل العقلّيـعليـه عقـوهلم، وقـد دّلـ بام تدّل 

ــيامً  ــامً  ، وأنّ حك ــاده نع ــىل عب ــه ع ــه  (0)ل ــات خلق ــر يف آي ــكر، فننظ ــب الش توج

ــا، ونشــكر ــه،  (4)هبعقولن ــتوجبنا ثواب ــه اس ــاه وشــكرنا ل ــا، و إذ عرفن ــه علين بآالئ

ه إن كـان مثلنـا، فإّنـ بـع برشـاً وإذا أنكرناه وكفرنا به اسـتوجبنا عقابـه، فـام بالنـا نتّ 

، وإن كــان (3)عرفــة والشــكر فقــد اســتغنينا عنــه بعقولنــايأمرنــا بــام ذكرنــاه مــن امل

 ۔انتهى (5)«عىل كذبه يأمرنا بام خيالف ذلك كان قوله دليالً 

إّنام نشأ من جهله وعدم معرفته بام  «وهم ال يعرفوهنـ]ـّم[»قول الناصب:  فظهر أنّ 

 ينبغي معرفته ملّدعي الفضل والعرفان، واهلل املستعان.

                                                             

 ( يف املصدر: أن قال. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. وأّن له عىل عباده نعامً »حمّل « وأّنه أنعم عىل عباده نعامً » ( يف املصدر: 0)

 هلاء يف هذه الكلمة من املصدر فقط، وهي ساقطة من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(( ا4)

 )املصطفوي(«. إن كان يأمرنا بام ذكرناه من املعرفة والشكر فقد استغنينا عنه بعقولنا»( العبارة التالية ساقطة من املصدر: 3)

 .051ص 0( امللل والنحل ج5)



 / املجلد األولو ازهاق الباطل احقاق احلق     411

 

 

[48] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 العقليني[القبح فی باب احلسن و  ةالرابع لبطالن قول االشاعر ه]الوج

 (1)،لریمي من ماء الفرات يف دجلة الرابع، الرضورة قاضية بقبح العبث، كمن يستأجر أجریاً »

سعره  ة عظيمة، ويعلم أنّ بلد آخر حيمله إليه بمشقّ  (0)عطي يف بلده عرشة دراهم يفأر  ويبيع متاعاً 

، طاق كتكليف الزمن الطریان إىل السامء ير وقبح تكليف ما ال (4)،كسعر بلده بعرشة دراهم أيضاً 

بح سن مدحه، وقر العامل الزاهد عىل علمه وزهده وحر  بح من يذمّ عىل ترك هذا الفعل، وقر  وتعذيبه دائامً 

ه عليهام، ومن كابر يف ذلك فقد أنكر أجىل سن ذمّ مدح اجلاهل الفاسق عىل جهله وفسقه وحر 

 انتهى. (3)،«هذا احلكم حاصل لألطفال، والرضوريات قد ال حتصل هلم الرضوريات، ألنّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

وهذا بالعقاب، ق الذم لتعلّ  ال لكونه موجباً عىل املفسدة،  قبح العبث لكونه مشتمالً  جوابه أنّ »

ا يذكر م سن مدحة الزاهد لالشتامل عىل صفة الكامل والنقص، فكّل ة العاقل وحر بح مذمّ ظاهر، وقر 

كل ما ذكره  األشاعرة معرتفون بأنّ  النزاع، فإنّ  هذا الرجل من الدالئل هو إقامة الدليل عىل غری حمّل 

 ، انتهى.«(9)يف غری هذين املعنيني والنزاع (5)،من احلسن والقبح عقلّيان

                                                             

 الدين(( أي من غری غرض عقالئي. )شهاب 1)

 معطوفة بواو يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« يف»( كلمة 0)

 ( حيث مل يرتّتب عليه غرض عقالئي. )شهاب الدين(4)

 .14( هنج احلق ص3)

هذا املذهب، أي احلكم بكون احلسن والقبح عقلّيني صار إليه مجيع اإلمامّية »( قال املصنّف يف هناية الوصول: 5)

والربامهة والثنوّية وغریهم سوى األشاعرة، حّتى أّن الفالسفة حكموا بحسن كثری من األشياء والكرامّية واخلوارج 

 ، انتهى. )املؤّلف(«وقبح بعضها بالعقل

( وأنت خبری بأّن ما يذكره الناصب من باب توجيه ما ال يرىض صاحبه واخلروج عن حمّل النزاع، إذ املرتنازع فيه من 9)

سالم هو احلسن والقبح العقلّيان دون الثواب والعقاب، والتزام الرجل هبذا املعنى من باب الصدر األول بني علامء اإل
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 أقول:

 قد مّر مرارًا ما يقوم دفعًا هلذا اجلواب، فتذّكر.

                                                                                                                                               

 تشّبث الغريق باحلشيش. )شهاب الدين(
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[49] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 العقليني[القبح فی باب احلسن و  ةاخلامس لبطالن قول االشاعر ه]الوج

، ولو كان كذلك ملا يشءح من اهلل اخلامس، لو كان احلسن والقبح باعتبار السمع ال غری ملا قبر »

أظهر  نبيٍّ  أّي  ة، فإنّ باب معرفة النبوّ  ابني، وجتويز ذلك يسدّ ح منه تعاىل إظهار املعجزات عىل الكذّ قبر 

ر املعجزة عىل يد الكاذب يف دعوى ة ال يمكن تصديقه مع جتويز إظهاعاء النبوّ قيب ادّ املعجزة عر 

 انتهى. (1)،«ةالنبوّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

 أقول: جوابه أّنه مل يقبح من اهلل يشء.»

، قلنا: عدم إظهار املعجزة «ابنيح منه إظهار املعجزات عىل يد الكذّ لو كان كذلك ملا قبر »قوله: 

، بل لعدم جريان عادة اهلل تعاىل اجلاري جمرى املحال العادي عقالً  ابني ليس لكونه قبيحاً عىل يد الكذّ 

 اإلظهار.بذلك 

العلم العادي حاكم باستحالة  ألنّ ، ، قلنا: ال يلزم هذا«ةباب معرفة النبوّ  جتويز هذا يسدّ : »قوله

 ، انتهى.«ذلك الباب ظهار، فال ينسدّ اإلهذا 

 أقول:

ئح املعلومة قبحها بالعقل من اهلل بيان قباحة احلكم بعدم قبح صدور القبا قد مرّ 

ذلك  ال يفيد املعرفة، ألنّ  قاعدة جريان العادة مع بطالهنا بام مرّ  أنّ  تعاىل، وسبق أيضاً 

فيجوز  ،عندهم يشءإذ ال جيب عليه تعاىل ، اجلريان غری واجب عىل أصل األشاعرة

 العادة، فال حيصل اجلزم بصدق النبي. فّتلّ 

                                                             

 .13( هنج احلق ص1)
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[50] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 العقليني[القبح فی باب احلسن و  ةالسادس لبطالن قول االشاعر ه]الوج

ن من اهلل تعاىل أن يأمر بالكفر وتكذيب األنبياء » السادس، لو كان احلسن والقبح رشعّيني حلسر

ا غری قبيحة يف عىل الزنا والّسقة، والنهي عن العبادة والصدق، ألهّن  (1)املواظبةووتعظيم األصنام، 

شكر املنعم  األمر بالطاعة، فإنّ أنفسها، فإذا أمر اهلل تعاىل هبا صارت حسنة، إذ ال فرق بينها وبني 

 اتفق لـاّم الوديعة والصدق ليست حسنة يف أنفسها، ولو هنى اهلل تعاىل عنها كانت قبيحة، لكن  وردّ 

ه هنى عن تلك فق أنّ صارت حسنة بذلك، واتّ ، لغری غرض وال حكمة ه تعاىل أمر هبذه جماناً أنّ 

اه عقله إىل تقليد من يعتقد ذلك فهو ن أدّ فصارت قبيحة، وقبل األمر والنهي ال فرق بينهام، وم

استمر عىل  معتقد رئيسه ذلك، وإن مل يعلم ووقف عليه ثمّ  إذا علم أنّ  (0)احلمقىال وأمحق أجهل اجلهّ 

ة مجيع غریهم وال تستوعب البليّ   يضّل تقليده فكذلك، فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم لئاّل 

 انتهى. (3)،«(4)الناس أو أكثرهم

 صب خفضه اهلل:قال النا

الرشع حاكم باحلسن  ه ال يلزم من كون احلسن والقبح رشعيني بمعنى أنّ أقول: جوابه أنّ »

استحسان هذه ر املراد هبذا احلسن إن كان والقبح أن حيسن من اهلل األمر بالكفر واملعايص، ألنّ 

ال يستحسنه احلكيم،  للمصلحة من األشياء ما يكون خمالفاً  فعدم هذه املالزمة ظاهر، ألنّ ، األشياء

 ذواهتا.املصلحة واملفسدة حاصلتان لألفعال بحسب  وقد ذكرنا أنّ 

، لكن جرت عقالً يشء ه ال يمتنع عليه فقد ذكرنا أنّ ، وإن كان املراد هبذا احلسن عدم االمتناع عليه

                                                             

 )املصطفوي(«. وباملواظبة»( هذه الكلمة مسبوقة بباء يف الطبعة املرعشّية هبذا النحو: 1)

 )املصطفوي(( يف الطبعة املرعشّية: احلمقاء. 0)

 ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(« أو أكثرهم»( كلمة: 4)

 .13( هنج احلق ص3)
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مفسدة من عادة اهلل تعاىل عىل األمر بام اشتمل عىل مصلحة من األفعال، والنهي عن ما اشتمل عىل 

اهلل تعاىل مل يأمر بالكفر وتكذيب األنبياء قط، ومل ينه عن شكر املنعم  األفعال، فالعلم العادي حاكم بأنّ 

الوديعة، فحصل الفرق بني هذا األمر والنهي بجريان عادة اهلل الذي جيري جمرى املحال العادي،  وردّ 

ر يف تدقيق هذا السؤال الظاهر دفعه عند أهل فلق الشع ا ذكره هذا الرجل وقد زعم أنّ کّ  يشءفال يلزم 

 ، انتهى.«ب عليه التشنيع والتفظيع، فيا له من رجل ما أجهلهى رتّ حتّ ، احلق

 أقول:

للمصلحة ال يستحسنه  من األشياء ما يكون خمالفاً » :ما ذكره يف منع املالزمة من أنّ 

ها سواء يف ا األفعال كلّ األشاعرة جعلو من أنّ  فرار شنيع خمالف ملا مرّ  «لخإ ..احلكيم

القبيح بصفة  يتمّيزا غری منقسمة يف ذواهتا إىل حسن وقبيح، وال نفس األمر، وأهّن 

اقتضت قبحه أن يكون هو هذا القبيح وكذا احلسن، فليس الفعل عندهم منشأ حسن 

وال نقص وال كامل، وال فرق بني السجود للشيطان ، وال مصلحة وال مفسدة، وقبح

للرمحان يف نفس األمر، وال بني الصدق والكذب، وال بني النكاح والسجود 

 م هذا. أن الشارع أوجب هذا وحرّ والسفاح، إاّل 

 حيث قال:، صاحب املواقف ح بذلك أيضاً وقد رّص 

القبيح عندنا ما هنـي عنـه رشعـا واحلسـن بخالفـه، وال حكـم للعقـل يف حسـن »

ــياء وقبح ــن األش ــك أي حس ــيس ذل ــا، ول ــياء وقبحه ــر األش ــدا إىل أم ــا عائ ه

حقيقي حاصل يف الفعـل قبـل الرشـع يكشـف عنـه الرشـع كـام تزعمـه املعتزلـة، 

ــل ورود  ــال قب ــبح لألفع ــال حســن وال ق ــني، ف ــه واملب ــت ل ــو املثب ــل الرشــع ه ب

الرشع، ولـو عكـس الشـارع القضـية فحسـن مـا قبحـه وقـبح مـا حسـنه مل يكـن 

قـال عنـد  ، ثـمّ «لـخ.. إاکتنعا وانقلب األمر فصـار القبـيح حسـنا واحلسـن قبيحـ

م قـالوا للفعـل يف نفسـه مـع فـإهّن  ،وعنـد املعتزلـة عقـّل»بيان املعنى املتنازع فيـه: 

، وثوابـاً  نة مقتضـية السـتحقاق فاعلـه مـدحاً قطع النظـر عـن الرشـع جهـة حمّسـ
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ــأو مقبّ  ــاً  اً حــة مقتضــية الســتحقاق فاعلــه ذمق أي تلــك اجلهــة  –ا إهّنــ ثــمّ  ،وعقاب

ــ ــ –حــة نة أو املقبّ املحّس ــد تر ــبح  (1)درك بالرضــورةق ــافع وق كحســن الصــدق الن

ــ ــد تر ــبح الكــذب الكــذب الضــار، وق ــالنظر كحســن الصــدق الضــار وق درك ب

ــ ــد ال تر ــثال، وق ــافع م ــل (0)دركالن ــن، بالعق ــالنظر، لك إذا  (4)ال بالرضــورة وال ب

نة كــام يف صــوم آخــر يــوم مــن رمضــان ة جهــة حمّســثّمــ لــم أنّ ورد الرشــع بــه عر 

مـه ال حيـث حرّ ل يـوم مـن شـوّ حـة كصـوم أوّ الشارع، أو جهـة مقبّ حيث أوجبه 

الشــارع، فــإدراك احلســن والقــبح يف هــذا القســم موقــوف عــىل كشــف الرشــع 

د بحكــم لــني فهــو مؤّيــا كشــفه عــنهام يف القســمني األوّ عــنهام بــأمره وهنيــه، وأّمــ

مـنهم  األوائـل (3)فـذهب ،م اختلفـواإهّنـ برضـورته أو بنظـره. ثـمّ  اإّمـ، العقل هبام

ــذواهتا إىل أنّ  ــا ل ــال وقبحه ــن األفع ــب ، حس ــيهام، وذه ــا تقتض ــفة فيه ال لص

 ،ة توجـب ذلـك مطلقـاً مني إىل إثبـات صـفة حقيقّيـبعض من بعـدهم مـن املتقـدّ 

ــاً  ــيح مجيع ــه كــام أي يف احلســن والقب ــيس حســن الفعــل وقبحــه لذات ــالوا: ل ، فق

 موجبـة ألحــدمها.منا مـن أصـحابنا، بــل ملـا فيـه مــن صـفة ذهـب إليـه مـن تقــدّ 

دون احلســن،  (5)رهيم إىل إثبــات صــفة يف القبــيحوذهــب أبــو احلســني مــن متــأّخ 

ــ ــفة حمّس ــة إىل ص ــفة املقبّ إذ ال حاج ــاء الص ــنه انتف ــه حلس ــل يكفي ــه، ب ــةنة ل ، ح

حسـن  (9)لـيس»، فقـال: وذهب اجلبـائي إىل نفـي الوصـف احلقيقـي فـيهام مطلقـاً 

                                                             

 ( بعد هذه الكلمة يف املصدر: من غری تأّمٍل وفكر. )املصطفوي(1)

إّن اجلهة املحّسنة أو املقّبحة التي ال يدركها العقل هي ما اشتمل عليه الفعل من »يف هناية الوصول:  ( قال املصنّف 0)

 ، انتهى. )املؤّلف(«اللطف املانع من الفحشاء والداعي إىل الطاعة، لكّن العقل ال يستقّل بمعرفته

 ( هذه الكلمة مسبوقة بواو يف املصدر. )املصطفوي(4)

 بوا. )املصطفوي(( يف املصدر: فذه3)

 ( يف املصدر بعد هذه الكلمة: مقتضية لقبحه. )املصطفوي(5)

 ( يف املصدر: أوليس. )املصطفوي(9)
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ــ ــفات حقيقّي ــا لص ــال وقبحه ــل لاألفع ــا، ب ــة فيه ــوه اعتبارّي ــاف  (1)ةوج وأوص

نتهــى ا (0)،«وظلــامً  ب االعتبــار كــام يف لطمــة اليتــيم تأديبــاً ســحبة ّتتلــف إضــافيّ 

 .كالمه

اعرتاف األشاعرة باشتامل الفعل عىل ما جيده العقل قبل الرشع من  واحلاصل أنّ 

 ة األمر والنهي كام وقع عنصفة الكامل والنقص واملصلحة واملفسدة الصاحلتني ملنشأيّ 

األفعال سواء يف نفس  هنا ينايف حكمهم بأنّ هده فيه الناصب وقلّ  املواقفصاحب 

للحسن أو القبح، ال بحسب  األمر، وبعدم اشتامهلا عىل ما يصلح أن يكون منشئاً 

ة ة التي قال هبا اإلماميّ ة أو االعتباريّ من الصفات احلقيقيّ  يشءالذات وال بحسب 

ونحو ذلك قبل ورود  الرمحان وسجود الشيطانواملعتزلة، وبعدم الفرق بني سجود 

تكرار هذه  الرشع، وبجواز عكس القضية يف احلسن والقبح وقلب األمر والنهي، فإنّ 

يأبى عن إرادة التخصيص  ونفياً  الكلامت يف كالم الفريقني عىل وجه االطالق إثباتاً 

 ه، هذا.بوجه من الوجوه فتوّج 

ه وإن كان الناصب قد زعم أنّ ، ه ما جرىا حديث جريان العادة فقد جرى عليوأمّ 

 ر.هنا، فتذكّ هوفلق البحر يف إجرائه  العادةخرق 

                                                             

وإليه ذهب أكثر أصحابنا اإلمامّية، سّيام املتأّخرين منهم، حيث رّصحوا »يف هذا املوضع:  ( قال السّيد املرعيش 1)

 )املصطفوي(«. بكون احلسن والقبح دائرين مدار الوجوه واالعتبارات

 .113-114ص 1( رشح املواقف ج0)
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[51] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 العقليني[ سن و القبحفی باب احل ةالسابع لبطالن قول االشاعر ه]الوج

الرشع، ولو كان  جميءف وجوب الواجبات عىل ني لزم توقّ لو كان احلسن والقبح رشعيّ  ،السابع»

ام جيب إنّ »أن يقول:  كان للمدعوّ ، عى الرسالة وأظهر املعجزةالنبي إذا ادّ  كذلك لزم إفحام األنبياء، ألنّ 

ى أعرف صدقك، وال أعرف ك صادق، وأنا ال أنظر حتّ النظر يف معجزتك بعد أن أعرف أنّ  عّلق 

 انتهى. (1)،«فينقطع النبي وال يبقى له جواب ،«امتثال األمر عّلق  بالنظر، وقبله ال جيب صدقك إاّل 

 اصب خفضه اهلل:قال الن

ليس له أن  املدعوّ  فحام، ألنّ اإله ال يلزم يف بحث النظر، وحاصله أنّ  أقول: جواب هذا قد مرّ »

، بل النظر واجب عليه بحسب «ك صادقالنظر يف معجزتك بعد أن أعرف أنّ  عّلق إنام جيب »يقول: 

 ، انتهى.«ق، فال يلزم اإلفحامف عىل معرفته له، للزوم الدور كام سبنفس األمر، ووجوب النظر ال يتوقّ 

 أقول:

ثبوت الوجوب يف نفس األمر ال يدفع اإلفحام،  أيضًا بأنّ  (0)قد سبق منّا دفعه هناك

وإّنام يندفع بإثبات الوجوب عىل املكّلفني، إذ ال نزاع ألحٍد يف أّن حتّقق الوجوب يف 

وجوب االمتثال  نفس األمر ال يتوّقف عىل العلم بالوجوب، وإّنام النزاع يف أنّ 

ية قوله، وهي ال ام يثبت إذا ثبتت حجّ ف بالنظر يف املعجزة إنّ حني أمر املكلّ  (4)]لـ[ـقوله

                                                             

 .13( هنج احلق ص1)

والربهان ونحوه، فام فّّسوها به فهو راجع إىل احلسن ( وقد قلنا هناك أيضًا أّنه إن أراد بنفس األمر مقتىض الرضورة 0)

والقبح العقلّيني، وإن أراد به ما يف العقل الفّعال ونحوه من املعاين فال يّطلع عليه كّل أحد إاّل ما شاء اهلل، وال يبعد أّن 

 الناصب أراد بنفس األمر معنى استهزء به عىل أصحابه. )املؤّلف(

 ، والظاهر أّن الصواب ما أثبتناه. )املصطفوي(«بقوله»( يف الطبعة املرعشّية: 4)
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عىل ذلك التقدير فيكون بالسمع، فمتى مل يثبت السمع ال يثبت ذلك  تثبت عقالً 

ه مل يرتك ما هو ن ال ينظر وال يأثم، ألنّ ام يثبت بالنظر، فله أالوجوب، والسمع إنّ 

جب عليه بعلمه، كام إذا وجب علينا حكم يف نفس األمر مكتوب يف اللوح الوا

فحام بخالف ما نا فلم نأت به مل نأثم، فيلزم اإلاملحفوظ، ومل يظهر عندنا وجوبه علي

ليس له تركه،  «انظر ليظهر لك صدق مقالتي»ه إذا قال: إذا ثبت الوجوب العقّل، فإنّ 

ف به ما ال اكم بحسن التكليف، ومن املكلّ العقّل احل لثبوت احلّس  لوجوبه عقالً 

 د من عند اهلل تعاىل.العقل لالهتداء إىل إدراكه، فيجب الرجوع يف مثله إىل املؤيّ  يستقّل 
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[52] 

 رفع اهلل درجته:قال املصنّف 

 العقليني[ حفی باب احلسن و القب ةالثامن لبطالن قول االشاعر ه]الوج

املعرفة، لتوّقف معرفة اإلجياب عىل معرفة  (1)الثامن، لو كان احلسن والقبح رشعّيني مل جتب»

 (0)«.املوجب املتوّقفة عىل معرفة اإلجياب، فيدور

 قال الناصب خفضه اهلل:

 ، انتهى.«أيضًا قد مّر فيام سبق، وأّن توّقف وجوب املعرفة عىل اإلجياب کنوعأقول: جواب هذا »

 أقول:

قد سبق منّا ما أسقط منعه املردود اهلالك، الذي قطع فيه من وادي اهلذيان مسالك، 

 فليطالع أوليائه هنالك.

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: جيب. )املصطفوي(1)

 .15-13( هنج احلق ص0)
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 العقليني[القبح فی باب احلسن و  ةالتاسع لبطالن قول االشاعر ه]الوج

إلينا دائاًم، ومن أساء إلينا دائاًم، وحسن مدح األول التاسع، الرضورة قاضية بالفرق بني من أحسن »

 انتهى. (0)،«يف ذلك فقد كابر بمقتىض عقله (1)وذّم الثاين، وقبح ذّم األول ومدح الثاين، ومن يشّكك

 قال الناصب خفضه اهلل:

املالئمة واملنافرة أقول: هذا احلسن وهذا القبح کّا ال نزاع فيه بأهّنام عقلّيان، ألهّنام يرجعان إىل »

قال:  جائز أن يكون هناك عرف عام هو مبدأ لذلك اجلزم »أو الكامل والنقص، عىل أّنه قد ير

 ، وباجلملة هو من إقامة الدليل يف غری حمّل النزاع، واهلل تعاىل أعلم.«املشرتك

إن  – (4)ام ]يـ[ـرتضيههذه مجلة ما أورده من الدالئل عىل رأيه العاطل، وقد وّفقنا اهلل تعاىل ألجوبتها ك

أولوا اآلراء الصائبة، ولنا يف هذا املبحث حتقيق نريد أن نذكره يف هذا املقام فنقول: اّتفقت  –شاء اهلل تعاىل 

كلمة الفريقني من األشاعرة واملعتزلة، عىل أّن من أفعال العباد ما يشتمل عىل املصالح واملفاسد، وما 

صانيّة، وهذا کّا ال نزاع فيه، وبقي النزاع يف أّن األفعال التي تقتيض يشتمل عىل الصفات الكامليّة والنق

الثواب أو العقابر هل يف ذواهتا جهة حمّسنة صارت تلك اجلهة سببًا للمدح والثواب، أو جهة مقّبحة 

صارت سببًا للذّم والعقاب أو ال؟ فمن نفى وجود هاتني اجلهتني يف الفعل ماذا يريد من هذا النفي؟ إن 

أراد عدم هاتني اجلهتني يف ذوات األفعال، فرید عليه: إّنك سّلمت وجود الكامل والنقص واملصلحة 

واملفسدة يف األفعال، وهذا عني التسليم بأّن لألفعال يف ذواهتا جهة احلسن والقبح ألّن املصلحة والكامل 

للمدح والثواب بال حكم حسن، واملفسدة والنقص قبيح، وإن أراد نفي كون هاتني اجلهتني مقتضيتني 

الرشع بأحدمها ألّن تعيني الثواب والعقاب للشارع، واملصالح واملفاسد التي تدركها العقول ال تقتيض 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: تشّكك. )املصطفوي(1)

 .15( هنج احلق ص0)

 ( يف الطبعة املرعشّية: ترتضيه. )املصطفوي(4)
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تعيني الثوب والعقاب بحسب العقل، ألّن العقل عاجز عن إدراك أقسام املصالح واملفاسد يف األفعال، 

كم بأّن  هذا الفعل حسن الشتامله عىل املصلحة، أو قبيح ومزج بعضها ببعض حتّى يرعرف الرتجيح، وحير

الشتامله عىل املفسدة، فهذا احلكم خارج عن طوق العقل، فتعنّي تعيّنه للرشع، فهذا كالم صالح صحيح 

ال ينبغي أن يرّده املعتزيل. مثاًل رشب اخلمر كان مباحًا يف بعض الرشائع، فلو كان رشبه حسنًا يف ذاته 

حرامًا يف بعض الرشائع األخر؟ هل انقلب حسنه الذايت قبحاً؟ وهذا کّا ال  باحلسن العقّل كيف صار

عن إدراك  منهام بوجه، والعقل كان عاجزاً  عىل مصلحة ومفسدة كل واحدٍ  ه كان مشتمالً جيوز، فبقي أنّ 

برتجيح جهة املصلحة يف زمان وترجيح جهة  املصالح واملفاسد بالوجوه املختلفة، فالرشع صار حاكامً 

يف البعض اآلخر، فعىل األشعري أن يوافق  يف بعض األزمنة وحراماً  ملفسدة يف زمان آخر، فصار حالالً ا

املعتزيل، الشتامل ذوات األفعال عىل جهة املصالح واملفاسد، وهذا يدركه العقل، وال حيتاج يف إدراكه إىل 

ال، وعىل املعتزيل أن يوافق األشعري حة يف ذوات األفعنة واملقبّ الرشع، وهذا يف احلقيقة هو اجلهة املحّس 

 (1)هاتني اجلهتني يف الفعل ال تقتضيان حكم الثواب والعقاب واملدح والذم باستقالل العقل بعجزه يف أنّ 

م يف سلّ العقل به، فلير  م املعتزيل هذا فيام ال يستقّل عن مزج جهات املصالح واملفاسد يف األفعال، وقد سلّ 

ذن كان فإق الثواب والعقاب، من األشياء بإدراك تعلّ  يشءيف  يف الواقع ال يستقّل  العقل مجيع األفعال، فإنّ 

 ، انتهى.«ظ هبذا التحقيق، وباهلل التوفيق، حتفّ النزاع بني الفريقني مرتفعاً 

 أقول:

ه أنّ  ا مراراً نق النزاع فقد بيّ  هذا احلسن والقبح خارجان عن حمّل  ا ما ذكره من أنّ أمّ 

 األدبار. القرار، واغتنام لتويّل  اختيار للفرار عىل

 ا ذكره العضد اإلجيي يف رشح املخترص موافقاً فهو کّ ، ا ما ذكره من العالوةوأمّ 

 (0)عليه املوىل الفاضل بدر الدين حممد البهمني التشرتي احلنفي وقد ردّ ، لبعض أقرانه

                                                             

 ها يف الطبعة املرعشّية: لعجزه. )املصطفوي(( يف إحدى النسخ املخطوطة املعتمد علي1)

( وال خيفى أّن النسخ خمتلفة جدًا، ففي بعضها: بدر الدين حممد التميمي التسرتي، ويف بعضها: بدر الدين حمّمد 0)

الشمني الششرتي، ويف بعضها: بدر الدين حمّمد البهمني الششرتي ويف بعضها: بدر الدين حمّمد الشمني التميمي، 
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 :بأنّ  يف رشحه عىل املخترص أيضاً 

ا الرشــع للحكــم مــدفوع، إذ املــدرك للحكــم إّمــ كــون العــرف والعــادة مــدركاً »

 ۔نتهىا «مجاعباإلأو العقل 

يف حاشيته عىل رشح العضدي حيث قال يف هذا   قنيسيد املحقّ  ووافقه أيضاً 

 :– أي املعتزلة –قة بام قالوا املقام من حاشيته املتعلّ 

 .نتهى، ا«إمجاعاً ، إذ ال خمرج عنهام اً ثبت كونه عقليّ  اً وإذا بطل كونه رشعيّ  ،ثالثاً »

ه وإن كان باسم ضدّ  ،ا سامه حتقيقاً ا ما ذكره الناصب يف ذيل هذا املقام کّ وأمّ 

م األفعال إىل ما يشتمل عىل نه كالمه من تقّس ما تضمّ  أنّ  الً أوّ  ه عليه، فيتوّج حقيقاً 

املصالح واملفاسد والنقص والكامل، وإىل ما يقتيض الثواب والعقاب تقسيم سقيم، 

ما  ة واملعتزلة، فإنّ ا يقتيض الثواب أو العقاب عند اإلماميّ کّ  ل أيضاً قسم األوّ ال ألنّ 

                                                                                                                                               

 والخيفى أّنه يف رجال القرن التاسع وعلامئه يوجد املسّمى بكل واحد من العناوين املذكورة.

فإن كان مراد القايض الشهيد املحتمل األول، فهو الشيخ بدر الدين حمّمد بن حمّمد بن أمحد الششرتي املولد، التميمي 

افعي، أخذ عنه مجاعة كالسيد املحيوي، قايض النسب، املدين املسكن، املقري الذي سمع احلديث من زينب ابنة الي

 ، وكان خامتة شيوخ القّراء باملدينة الرشيفة.115احلنابلة باحلرمني، والشهاب بن خبطة وغریمها، تويّف سنة 

، 101املحتمل الثاين، فهو الشيخ بدر الدين حمّمد بن حمّمد بن احلسن الشمني األصل، املتوّّف سنة  وإن كان مراده 

 ن أهل احلديث والكالم.وكان م

بقليل، وكان من أجّلة علامء  112وإن كان مراده املحتمل الثالث، فهو الشيخ بدر الدين حمّمد بن حمّمد، املتوّّف بعد سنة 

 القوم يف الكالم.

 التاسعة.وإن كان مراده املحتمل الرابع، فهو الشيخ بدر الدين حمّمد الشمني التميمي الدار، املتوّّف يف أوائل املائة 

وعندي أصّح الوجوه الثالث, والبهمني نسبة إىل هبمن شری يف خوزستان، والرجل كان من أعالم القوم وأجاّلئهم، له كتب 

يف الفقه واحلديث. ثّم اعلم أّن أكثر هذه األسامء أوردها العاّلمة املؤرخ الشيخ شمس الدين السخاوي يف الضوء الالمع يف 

 األجزاء، فراجع، وإّنام أطنبنا الكالم حتقيقًا وتثبُّتًا، وفقنا اهلل تعاىل لذلك. )شهاب الدين(]اجلزء التاسع[ وغریه من 
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 اشتمل عليه الفعل من املصلحة أو املفسدة أو النقص أو الكامل صالح لكونه سبباً 

 .كام ال خيفى للثواب أو العقاب أيضاً  مقتضياً 

عى الذي الثاين من ترديده، اعرتاف باجلزء الثاين من املدّ  ما ذكره يف الشّق  نّ إ ،وثانياً 

 .وقع فيه النزاع، واحلمد هلل عىل الوفاق وترك اخلالف والشقاق

ه املعتزيل ه كالم صالح صحيح ال ينبغي أن يردّ الثاين وحكم بأنّ  ا ما ذكره يف الشّق وأمّ 

 .برامواإلالنقض من االستلزام وغریه من  السابقةبام ذكرناه يف الفصول  مردودت 

فهو كذب عىل ، يف بعض الرشايع رشب اخلمر كان مباحاً  ما ذكره من أنّ  نّ إ ،وثالثاً 

من دوام حرمة  الرشايع، وليس غرضنا من ذلك املناقشة يف املثال، بل التنبيه عىل ما هو احلّق 

 أنّ  عندنا من طريق أهل البيت  فقد صّح ، ةخالف يف بعضها أهل السنّ  مخسةأمور 

ة حلفظ الدين، والقتل بغری حق حلفظ من الرشايع خلمسة: الردّ  يشءيف  مخسة مل تكن حالالً 

ا استبعاده النفس، واملسكر حلفظ العقل، والزنا حلفظ النسب، والّسقة حلفظ املال. وأمّ 

 فيهفال خيفى ما ، يف بعض آخر يف بعض الرشايع بعدما كان حالالً  لصریورة اخلمر حراماً 

ام يلزم االنقالب يف بعض الرشايع السابقة إنّ  مر حالالً اخلل، إذ عىل تقدير كون من االختال

قبحها ملا  نّ أا لو قلنا حسن األفعال وقبحها لذاهتا، وأمّ  الذايت عند احلكم بتحريمه لو قلنا بأنّ 

 خيفى.ة فال، كام ال ة واجلهات االعتباريّ من الذات ومن الصفات اإلضافيّ  هو أعمّ 

ما رامه الناصب من املحاكمة بني أهل العدل واألشاعرة  رناه أنّ ا قرّ وقد ظهر کّ 

أيب موسى األشعري وعمرو بن العاص بني  (1)حماكمة فاجرة ناظرة إىل حماكمة احلكمني

 سالم.اإلوبني الفئة الباغية الطاغية اخلارجة عن  موالنا أمری املؤمنني 

                                                             

 )شهاب الدين(«. حماكمة فاجرة مضاهية بمحاكمة احلكمني»( واألنسب أن يرقال هكذا: 1)
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱ـ  أّن اهلل تعاىل ال يفعل القبيح]

 تعاىل ال يفعل القبيح وال خيّل بالواجب.املطلب الثالث يف أّن اهلل »

 ال يفعل القبيح وال خيّل  (1)ه تعاىلذهبت اإلمامّية ومن تابعهم ووافقهم من املعتزلة إىل أنّ 

ليس فيها ظلم وال جور وال عدوان وال كذب وال  ،بالواجب، بل مجيع أفعاله تعاىل حكمة وصواب

بغناه  املعلومات وعاملت  ه عامل بكّل ، ألنّ (0)عن القبيح وعامل بقبح القبائح غنيٌّ  فاحشة، ألن اهلل تعاىل

ه يستحيل عليه صدور القبيح عنه، والرضورة قاضية بذلك، ومن فعل من كان كذلك فإنّ  عنه، وكلُّ 

 واللوم. الذمّ  القبيح مع األوصاف الثالثة استحّق 

أو داعي  ،ا داعي احلاجة، والداعي إمّ (4)ة الداعيام يفعل بواسطاهلل تعاىل قادر، والقادر إنّ  ،وأيضاً 

إليه فيصدر عنه  ، فقد يكون العامل بقبح القبيح حمتاجاً (3)ا داعي احلاجةأمّ . اجلهل، أو داعي احلكمة

ا داعي صدوره عنه، وأمّ  بقبحه فيصّح  ا داعي اجلهل فبأن يكون القادر عليه جاهالً حلاجته، وأمّ  دفعاً 

الفعل قبيح فانتفت هذه  فيفعله لدعوة الداعي إليه، والتقدير أنّ  ل حسناً احلكمة بأن يكون الفع

 .، فيستحيل منه تعاىلالدعاوى

اهلل تعاىل قد فعل القبائح بأُسها من أنواع الظلم والرشك واجلور  ة إىل أنّ كافّ وذهبت األشاعرة 

 انتهى. (5)،«هاوالعدوان وريض هبا وأحبّ 

                                                             

 )املصطفوي(«. أّنه تعاىل»حمّل « أّن اهلل تعاىل»( يف املطبوع من النهج: 1)

 ع من النهج: بقبح القبيح. )املصطفوي(( يف املطبو0)

( أي املقتيض، ألّن املمكن ال يوجد إاّل عند ورود املقتيض وارتفاع املوانع، والقبيح بالنسبة إليه تعاىل ال مقتيض له إاّل 4)

 وله مانع منه. )املؤّلف(

 ( أي حاجة القادر إىل يشء. )املؤّلف(3)

 .15( هنج احلق ص5)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

فاألشاعرة من  ،األمة أمجعت عىل أن اهلل تعاىل ال يفعل القبيح وال يرتك الواجب قد سبق أنّ أقول: »

ما هو قبيح منه يرتكه، وما جيب عليه  ا املعتزلة فمن جهة أنّ ال قبيح منه وال واجب عليه. وأمّ  جهة أنّ 

ووجوب الواجب عليه  يفعله، وهذا اخلالف فرع قاعدة التحسني والتقبيح، إذ ال حاكم بقبح القبيح منه

باحلسن والقبح قال بقبح بعض األفعال منه ووجوب بعضها عليه، ونحن   العقل، فمن جعله حاكامً إاّل 

ال وجوب عليه وال ، اهلل تعاىل هو احلاكم، فيحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ا أنّ نق قد أبطلنا حكمه، وبيّ 

 اهلل خالق كّل  نّ أ املفرتي إليهم أخذه من قوهلم استقباح منه، هذا مذهب األشاعرة، وما نسبه هذا الرجل

خلق القبيح ليس فعله، إذ ال قبح بالنسبة إليه، بل  للقبائح، ومل يعلموا أنّ  ، فيلزم أن يكون خالقاً يشء

 ، انتهى.«ة، وسنذكر حتقيقه يف مسألة خلق األعاملاملبارش للفعل كام ذكرناه غری مرّ  بالنسبة إىل املحّل 

 أقول:

ا املعتزلة فمن جهة أن ما هو وأمّ »قد أبطل الناصب أكثر ما ذكره نرصة لألشاعرة بقوله: 

 يف مقابلة قول األشاعرة رصيحت  (1)اهـ]ـنـ[ـ، فإن ذكره «قبيح منه يرتكه وما جيب عليه يفعله

هذا  اهلل تعاىل ال يرتك ما هو قبيح يف الشاهد، بل يفعل الكل، فإنّ  األشاعرة قائلون بأنّ  يف أنّ 

ما هو قبيح يف الشاهد  م يدعون أنّ ويبقى الكالم يف أهّن ، القدر يكفينا يف أصل املقصود

 .ةم كام عرفت غری مرّ وبالنسبة إليه ليس بقبيح بالنسبة إىل اهلل تعاىل، وهو حتكّ 

ح رّص ، فقد عرفت بطالنه مع منافاته ملا «ونحن قد أبطلنا حكم العقل»ا قوله: وأمّ 

 .يف حماكمته املردودة بحكومة العقل يف اجلملة به سابقاً 

ه مكابرة أنّ  مرّ قد ، ف«إذ ال قبيح بالنسبة إليه، خلق القبيح ليس فعله»: ا قولهوأمّ 

 ظاهرة، وسيأيت الكالم فيه فيام بعد إن شاء اهلل تعاىل.

                                                             

 ، ويبدو أّن األصّح ما أثبتناه القتضاء السياق ذلك. )املصطفوي(«هذا»ة: ( يف الطبعة املرعشيّ 1)
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[55] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲ـ  أّن اهلل تعاىل ال يفعل القبيح]

اب ال فعل له، مسيلمة الكذّ  فلزمهم من ذلك حماالتر منها امتناع اجلزم بصدق األنبياء، ألنّ »

علم ام ير بل القبيح الذي صدر عنه من اهلل تعاىل عندهم، فجاز أن يكون مجيع األنبياء كذلك، وإنّ 

ة وال نبوّ  نا نبيّ  (1)حمّمد ةنبوّ  ه تعاىل ال يصدر عنه القبيح، فال نعلم حينئذٍ صدقهم لو علمنا أنّ 

من  جيزم بصدق نبيٍّ د من مل عاقل يرىض أن يقلّ  ة، فأيُّ موسى وعيسى وغریمها من األنبياء البتّ 

فليحذر العاقل من  ؟(0)ابة مسيلمة الكذّ وبني نبوّ   دمّ ة حمه ال فرق عنده بني نبوّ ة؟ وأنّ األنبياء البتّ 

ّسان باخللود يف النریان، وال غهم مرادهم ويربح هو اخلر باع أهل األهواء واالنقياد إىل طاعتهم ليبلّ اتّ 

 ى.انته (4)،«يف يوم احلساب ينفعه عذره غداً 

 قال الناصب خفضه اهلل:

من املعجزة، وعدم جريان عادة اهلل  مأخوذاً  صدق األنبياء جمزوم به جزماً  أنّ  مراراً  أقول: قد مرّ »

مسيلمة  ه جيري جمرى املحال العادي، فنحن نجزم أنّ ابني، وأنّ تعاىل عىل إجراء املعجزة عىل يد الكذّ 

اب، ويفيدنا هذا اجلزم العلم اهلل تعاىل مل يظهر املعجزة عىل يد الكذّ  اب لعدم املعجزة، ونجزم أنّ كذّ 

، عيهالعادي، فالفرق بينه وبني األنبياء ظاهر مستند إىل العلم العادي، ال إىل القبح العقّل الذي يدّ 

 ، انتهى.«هاتعىل عادته يف املزخرفات والرتّ اجلري ات والتنفری فهو وما ذكره من الطامّ 

  

                                                             

 ليس موجودًا يف املطبوع من النهج. )املصطفوي( ( اسم: حمّمد 1)

( هو مسيلمة املتنّبي الذي خرج يف نجد واّدعى النبّوة، وله أقاصيص مضحكة مع املرأة املّدعية للنبّوة، مذكورة يف 0)

 واحلكايات الظريفة الطريفة. )شهاب الدين(كتب املجون 

 .19-15( هنج احلق ص4)
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 أقول:

ها، ومع ذلك ال جيب قاعدة جريان العادة مهدومة عن أّس  أنّ  مراراً  ا أيضاً منّ  مرّ  قد

ف بها اخلارق من املعجزات وغریها، فتجويز وقوع اخلرق والتخلّ جرياهنا، وهلذا يتعقّ 

العلم بجواز صدور القبيح عن اهلل تعاىل يمنع اجلزم بصدق األنبياء  ام مع ضمّ فيها سيّ 

ه جيوز عىل اهلل تعاىل فعل ما هو قبيح يف م ال ينكرون أنّ هّن إلة كام ال خيفى، وباجلم

الشاهد، وال يقبح بالنسبة إليه، فليجز أن يظهر املعجزة عىل يد الكاذب وال يقبح 

اهلل تعاىل يفعل القبائح وال يقبح منه، فلم ال  أنّ  بالنسبة إليه، وبعبارة أخرى إذا صّح 

عكس ما  وغریها عىل الباطل؟ ويكون احلّق ة من املعجزات ز أن ينصب األدلّ جيوّ 

الذي أظهر داللة املعجزة صادق، وكذا ال  النبّي  فال حتصل الثقة بأنّ ، ةتقتضيه األدلّ 

 أليس قد ثبت أنّ : قال هلم، وير ة حقٌّ ما عليه املسلمون من األدلّ  حتصل الثقة بأنّ 

أليس  ؟«نبيك صدقت يف أنّ » :وقال له أصحابهالنبوة،  عىاب ادّ مسيلمة الكذّ 

قال: إذا كان هذا التصديق من فعل اهلل فير  ،«بىل» :من له؟ فال بدّ  كالمهم هذا تصديقاً 

ة فتنطق عي النبوّ ، فلم ال يقولون بصدقه؟ وما الفرق بينه وبني من يدّ قهتعاىل وقد صدّ 

 داً حممّ  األشجار واألحجار بصدقه، بأن يفعل اهلل فيه ذلك التصديق؟ فإن قالوا: إنّ 

 قيل هلم: ما أنكرتم أن يكون هذا من مجلة األكاذيب التي «ال نبي بعدي»ل: قا ،

أوىل بالتصديق من   دت يفعلها اهلل يف العباد وال يقبح بالنسبة إليه، وحينئذ مل يكن حممّ 

 قهام اهلل عىل حد واحد.مسيلمة، وقد صدّ 
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[56] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۳ـ  أّن اهلل تعاىل ال يفعل القبيح]

ِبُّ : أنّ  ه يلزم تكذيب اهلل تعاىل يف قولهومنها أنّ » اَل َيْرىَض  لِِعَباِدِه أّن اهلل و ،اْلَفَسادَ اهللقر اَل حير

ْفرَ  ْلِعبَادِ و، اْلكر ْلاًم لِّ ِريدر ظر ٍم لِْلَعبِيدِ و ،َوَما اهللقر ير  ،َواَل َيْظلِمر َربَُّك َأَحًدا، وَوَما َربَُّك بَِظالق

ْلٍم َوَأْهلرَها و َرى بِظر ونَ َوَما َكاَن َربَُّك لِيرْهلَِك اْلقر ْصلِحر لَِك َكاَن َسيِّئرهر ِعنَْد َربَِّك و ،مر لُّ َذ  كر

وًها رر و ،َمْكرر ْل إِنق اهللقَ اَل َيْأمر وا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َواهللقر َأَمَرَنا هِبَا قر َوإَِذا َفَعلروا َفاِحَشًة َقالر

 
ِ
ل رآن العزيز فقد اعتقد ما يوجب الكفر وحّص يلزم منه تكذيب الق ومن يعتقد اعتقاداً  ،(1)بِاْلَفْحَشاء

ة إىل أبلّ يق ة املؤدّ ذ اجلاهل والعاقل من هذه املقالة الرديّ ة االسالم، فليتعوّ رتداد واخلروج عن ملّ اإل

قبل توبته. وليخش من أنواع الضاللة، وليحذر من حضور املوت عنده وهو عىل هذه العقيدة، فال تر 

وِن ، فيطلب الرجعة، فيقول: نفسه بخطأه املوت قبل تفطنّ  َلَعّلِّ َأْعَملر َصاحِلًا فِياَم  َربِّ اْرِجعر

 .»(0)َكالق  :قال لهفير  ،َتَرْكتر 

 قال الناصب خفضه اهلل:

األشاعرة  النزاع، فإنّ  كل ما يقيمه من الدالئل هو إقامة الدليل يف غری حمّل  أنّ  أقول: قد مرّ »

، الرضاه تعاىل ال يفعل القبيح وال يرىض بالقبائح واإلرادة غری كتبهم أنّ ح به يف سائر مذهبهم املرّص 

بالكفر،  والرضاز الظلم عىل اهلل ة عىل من جوّ ام هي حجّ ة عليهم، إنّ وما ذكر من اآليات ليس حجّ 

ه مذهب وافرتى أنّ  ر عند نفسه مذهباً وصوّ ، ال يسمع نداء املنادي، أطروش وهذا الرجل أصمُّ 

، ه تعاىل ظامل أو راض بالكفربأنّ  من املسلمني قائالً  يورد عليه االعرتاضات وليس أحدت األشاعرة، و

ه ال اخللق غری الفعل، والعجب أنّ  ه يلزم هذا األشاعرة فهو باطل، ألنّ تعاىل عن ذلك، وما يزعم أنّ 

                                                             

( اآليات هنا قد تكون معطوفًة بواو أو أن تكون الواو أّول حرٍف منها، ونحنر عطفنا كّل اآليات بالواو منعًا لالشتباه. 1)

 )املصطفوي(

 .11-19( هنج احلق ص0)
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مثل  خللقاخياف أن يلقى اهلل تعاىل هبذه العقيدة الباطلة التي هي إثبات الرشكاء هلل تعاىل يف 

 رشيكاً  إاّل ، ألن املجوس ال يثبتون ، وذلك املذهب أردى من مذهب املجوس بوجهٍ (1)املجوس

رْم َكانروا إَِذا ِقيَل هَلرْم اَل إَِلَه إاِلق ، ىصرص وال حتر ونه أهرمن، وهؤالء يثبتون رشكاء ال حتر يسمّ  واحداً  إهِنق

ونَ   ، انتهى.«اهللقر َيْسَتْكرِبر

 أقول:

ما هو قبيح يف الشاهد  ه تعاىل ال يفعل القبيح، لكن بمعنى أنّ أنّ  األشاعرة يقولوننعم 

بالنسبة إليه تعاىل، وليس يف هذا نفي صدور القبيح عنه تعاىل بحسب احلقيقة،  ليس قبيحاً 

 .النزاع عن حمّل  د اللفظ والعبارة، فال يكون الكالم فيه خارجاً بل بمجرّ 

 .ه غری مريّض أنّ  فقد مرّ ، والرضاا الفرق بني اإلرادة وأمّ 

ز الظلم عىل اهلل، وأشار به إىل ة عىل من جوّ ام هي حجّ اآليات إنّ  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

ام هو بمعنى عدم جتويزهم للظلم عليه إنّ  زون ذلك عليه، ففيه أنّ األشاعرة ال جيوّ  أنّ 

ولون: هو ليس بظلم يف ما نراه ظلام يف الشاهد ليس بظلم إذا صدر عنه تعاىل، بل يق أنّ 

ما صدر عنه أو أمر به  ام صار كذلك بالرشع و بعد وروده، فكّل نفسه قبل النهي، وإنّ 

 .مراراً  سفسطة ظاهرة كام مرّ  و]هذه[ليس بظلم، 

 ،اخللق غری الفعل ف عىل األشاعرة بأنّ ا ما ذكره يف دفع لزوم ما ألزمه املصنّ وأمّ 

                                                             

املجوس، كصبور، فرقة )م(، الواحدر جمويس بياء : »522-512ص 1( قال الفاضل الشریازي يف معيار اللغة ج1)

 غری مرصوفة للعجمة والتعريف
ٍ
نج گوش، ومنج »وقال آخرًا: «. النسبة، ونحلتهم ودينهم املجوسّية هباء ب مر معرق

يف هذا املوضع كالمًا عن املجوس لنوفل أفندي  ملرعيش ، وقد نقل السّيد ا«بالضم بالفارسيقة بمعنى الذباب والزنبور

النرصاين من كتابه املوسوم بسوسنة سليامن يف العقائد واألديان، ثّم أطنب يف التعريف هبذه الطائفة، ومل نرورد كالمه عىل 

 فوي(ديدنا يف االختصار، ومن شاء فلریجع إىل السوسنة أو إىل الطبعة املرعشّية هلذا الكتاب. )املصط
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 لو كان تعاىل خالقاً  هبأنّ  ك املعتزلةيف دفع متّس  (1)فهو دعوى كاذبة ذكرها شارح العقائد

ألفعال العباد لكان هو القائم والقاعد واآلكل والشارب و الزاين والسارق إىل غری 

 :ذلك ذلك، حيث دفعه بأنّ 

ال مـن أوجـده،  اليشـء،مـن قـام بـه ذلـك  باليشـءصـف املتّ  جهـل عظـيم، ألنّ »

ــرون أنّ  ــفات يف  أوال ي ــائر الص ــاض وس ــواد والبي ــالق للس ــو اخل ــاىل ه اهلل تع

 ۔انتهى (0)«صف بذلكاألجسام وال يتّ 

القيام قد يكون بمعنى احلصول  حكمه باجلهل جهالة عظيمة، ألنّ  وفيه أنّ 

كام يف اسم الفاعل من الضارب واآلكل ونحومها، وقد يكون  اليشءوالصدور من 

صف الفاعل بصدور الفعل وعروضه له، فباملعنى األول يتّ  اليشءبمعنى الوقوع عىل 

من صدر عنه  الضارب مثالً  ، ألنّ أو مصنوعاً  كان صانعاً  ه الفاعل حقيقة سواءً عنه ألنّ 

صافه ة إطالق الضارب عليه واتّ الرضب، فإذا صدر الرضب عن اهلل تعاىل يلزم صحّ 

 .ةبالضاربيّ 

قال له ذلك، ه ال ير لق السواد أسود مع أنّ ذلك يستلزم كون خا ا ما زعمه من أنّ وأمّ 

 – فيه الذي نحنر  –وقع له من اشرتاك لفظ الفاعل بني الفاعل الكالمي  (4)،فخلط واشتباه

 أعني املوجد وبني الفاعل النحوي أعني املسند إليه، ووضع أحدمها مكان اآلخر، ألنّ 

بمعنى خالق السواد، والذي ال فاعل كالمي ، مفعول كالمي« أسودت زيد» األسود يف قولنا:

                                                             

من هذا املجّلد[.  102و  12( املراد به املحّقق التفتازاين شارح عقائد النسفي، وقد مّرت ترمجتهام ]يف الصحيفتني 1)

 )شهاب الدين(

 .020( رشح العقائد النسفّية ص0)

ة لوجب هو زيد، فلو كان اّتصافه بكونه أسود ألجل الفاعليّ « أسودت زيد»( حاصل اشتباهه أّن الفاعل يف قولنا: 4)

 اّتصاف اهلل تعاىل أيضًا بكونه أسود عىل تقدير القول بكونه فاعاًل خالقًا للسواد، ووجه الدفع ظاهر کّا ذكرناه. )املؤّلف(
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فيه بكونه أسود هو الفاعل النحوي  صافه فيام نحنر يقتيض مقايسته مع الضارب واآلكل اتّ 

، فال يلزم من كون (1)يف املثال املذكور دون الفاعل الكالمي كزيدٍ ، الذي هو مفعول كالمي

زعمه، بل فاعل  به كام صفاً به كون فاعل السواد أسود ومتّ  صفاً ومتّ  فاعل الرضب ضارباً 

د زيد فاهلل تعاىل مسوّ ، عىل زيد من اهلل تعاىل واقعاً  د، فإذا كان السواد صادراً السواد هو املسوّ 

ه ليس عدم إطالقه عليه تعاىل لعدم اإلذن الرشعي، ال ألنّ  ال أسود، غاية ما يف الباب أنّ 

صف باملصدر املصدر املتّ هو  الزاين مثالً  إنّ »قال: د حقيقة كام يظهر من كالمه. ال ير بمسوّ 

ام هو لداللة صافه تعاىل بالزنا إنّ ة اتّ عدم صحّ  :ا نقول، ألنّ «صف بهواهلل تعاىل مصدر وغری متّ 

وهو الزم ، العقل والرشع عىل استحالته عليه، والكالم يف إثباته بحسب اقتضاء اللغة

ا عدم كون الزاين هو اهلل أمّ ، أصالً  وجد زانٍ يلزم عىل هذا أن ال ير  بحسبه كام ال خيفى، وأيضاً 

ه ليس بمصدر ه ليس هو العبد فألنّ ا أنّ صف به، وأمّ ه مصدر غری متّ تعاىل فلام ذكرت أنّ 

 ودون إثباته خرط القتاد. ،بمعنى الكسب مل يثبت بعدر  بمعنى اخللق عندكم، وكونه مصدراً 

، ففيه «ىصكاء ال حُت وهؤالء يثبتون رش واحداً   رشيكاً املجوس ال يثبتون إاّل »ا قوله: وأمّ 

من لزوم مشاركتهم للنصارى   مرّ األشاعرة لو ارتقوا إىل السامء ملا أمكن هلم اخلالص عاّم  أنّ 

من الرشكاء، وذلك  بيشءوال يمكنهم معارضة ذلك بإلزامنا ، يف إثبات الرشكاء القدماء

الشيطان نفسه أو سائر العباد  نّ أ ام يلزمنا مشاركة املجوس فيام ذكره لو قلناه إنّ لظهور أنّ 

ف مقاهرة فون مع الباري سبحانه ترّص م مترّص هّن أوقلنا ، أنفسهم ليسوا خملوقني هلل تعاىل

إبليس كسائر شياطني اإلنس واجلن  من ذلك، بل عندنا أنّ  بيشءونحن ال نقول ، ومغالبة

ساموات ار الن من الصاحلني من األنبياء وغریهم مع ضعفهم، فكيف بجبّ ال يتمكّ 

                                                             

 ( كذاته سبحانه أو كالشمس إذا أّثر يف لونه أو بعض الناس إذا ضّد بدن زيد بلون أسود. )املؤّلف(1)
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يَْطاِن َكاَن َضِعيًفاوقد قال تعاىل:  واألرضني؟ ْنَسانر ، وقال: إِنق َكيَْد الشق لَِق اإْلِ َوخر

ز  الباري تعاىل بني اإلنسان وشيطانه ليميّ  كان التكليف ينافيه اجلرب خىّل لـاّم ، لكن َضِعيًفا

أَلَْحتَنَِكن ه تعاىل: ب، وقد نطق بذلك القرآن يف قولاخلبيث كالناصب وأرضابه من الطيّ 

يقته إاِلق َقلِياًل  ْم َأمْجَِعنَي ، وقوله: ذررِّ مر امْلرْخَلِصنيَ  َوألرْغِوَينقهر ، وقوله: إاِلق ِعبَاَدَك ِمنْهر

ْم ِجباًِل َكثرًِیا وأمثال ذلك، وكذا الكالم يف ّتلية سائر العباد بينهم وبني  ،َوَلَقْد أََضلق ِمنْكر

ة أو عجزه ومغلوبيته عنهم كام ام يلزم مشاركة غریه تعاىل معه يف الفاعليّ إنّ ، أفعاهلم، وباجلملة

ته القاهرة، م لو مل يقدر اهلل سبحانه عىل سلب القدرة واالختيار عنهم بقدرته ومشيّ توهق قد ير 

ه مل تكن كراهته تعاىل إلجياد العباد تلك األفعال عىل تعاىل قادر عىل ذلك، وأنّ  ها لو قلنا بأنّ أمّ 

فال يلزم املشاركة وال ، اهم من إيقاعها عىل سبيل االختيارسبيل اجلرب بل كان بسبب هنيه إيّ 

ْم َأمْجَِعنيَ : ة، وقد قال تعاىلاملغلوبيّ  َداَهاَوَلْو ِشئْنَا آلَتيْنَ و، َوَلْو َشاَء هَلََداكر لق َنْفٍس هر ، ا كر

أي عىل سبيل اجلرب والقهر، ولكن ذلك ينايف التكليف املنوط باالختيار، وامللخص أن 

يها ة القطعية التي يسمّ ف مراده تعاىل عن املشيّ ام يلزم إذا ّتلّ ة إنّ املشاركة أو العجز واملغلوبيّ 

فال ، ةة التفويضيّ ا املشيّ وأمّ  ،عنهاف ، وهم ال يقولون بالتخلّ (1)ة قّس وإجلاءأهل العدل مشيّ 

أريد منك كذا وال أجربك، وإرادة طاعة  ف عنها، مثل أن تقول لعبدك:عجز يف التخلّ 

أحدمها فاعل  ،املجوس قالوا بأصلني فال إشكال، وأيضاً ، العايص من قبيل الثاين عندهم

عنه تارة  املعرّب أهرمن، ، وهو فاعل الرش عنه تارة بالنور، وآخرت  املعرّب يزدان، ، وهو اخلری

  بأصل واحد هو اهلل سبحانه، وقدرة العبد ليست أصالً بالظلمة، وأهل العدل ال يقولون إاّل 

                                                             

تسمية هذا النوع من اإلرادة بمشّية القّس واحلزم والبّت واإلجلاء، وتبعوا يف ( اصطلح املتكّلمون من أصحابنا عىل 1)

اجع.  ذلك التعابری الواردة يف أخبار ساداتنا األئّمة امليامني، وقد أورد بعضها ثقة اإلسالم الكليني يف أصول الكايف، فلریر

 )شهاب الدين(
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من اخلری  بل لكّل ، قدرة العبد ليست فاعلة للرشور فقط لقدرة اهلل تعاىل، مع أنّ  بل فرعاً 

ظهر حقيقة املناسبة بني قول ام يالصادر عنه، فال مناسبة بني القولني عند التحقيق، وإنّ  والرّش 

 وجوه:ة، وذلك من املجرّب املجوس وقول 

، أحدمها فاعل اخلری واآلخر فاعل الرش كام مرّ  ،املجوس قائلون بأصلني منها أنّ 

 املجوس.بمشاهبة  كام عند األشاعرة، فهم أحقُّ  وليس للعباد عندهم فعل أصالً 

ات واهية معلومة البطالن وا بمقاالت سخيفة واعتقاداملجوس اختّص  ومنها أنّ 

 الناصبة.ة وكذلك املجرّب 

 منه كام خلق إبليس ثمّ  يترّبأ ثمّ  اهلل تعاىل يفعل فعالً  مذهب املجوس أنّ  ومنها أنّ 

 منها. أيتربّ  ه تعاىل يفعل القبايح ثمّ نّ أ ة قالوااملجرّب ر عنه، وكذلك أ منه وتنفّ تربّ 

 (1)،هات بقضاء اهلل وقدره وإرادتهنكاح األخوات واألمّ  نّ أاملجوس يقولون  ومنها أنّ 

هاهتم بقضاء اهلل وقدره نكاح املجوس ألخواهتم وأمّ  نّ أة حيث قالوا املجرّب ووافقهم 

 وإرادته.

 نّ أة قالوا وبالعكس، واملجرّب  ،القادر عىل اخلری ال يقدر عىل الرّش  نّ أ املجوس قالوا ومنها أنّ 

 وبالعكس. ،نسان القادر عىل اخلری ال يقدر عىل الرّش فاإلمة عليه، القدرة موجبة للفعل غری متقدّ 

عقل وهو وأمر وهني بام ال ير  قون هذه األحكام من مدح وذمّ املجوس يعلّ  ومنها أنّ 

هم بام جزائهذا  ،عقل وهو الكسبقوا ذلك بام ال ير طبع النور والظلمة، والناصبة علّ 

 هلل رب العاملني. وا، واحلمدر كسبوا ونصب

                                                             

ومنها »نوفل أفندي يف كتابه سوسنة سليامن، وقال ما لفظه:  نّص عىل ذلك»يف هذا املوضع:  ( قال السّيد املرعيش 1)

إجازته أي زعيم املجوس لإلنسان أن يتزّوج ببنته وأخته أو أّمه، وإّن الذي يتزّوج بأّمه تكون أوالده أقدس من غریهم، 

 )شهاب الدين(«. ، انتهى«ولكن لـاّم أخذ إسكندر املكدوين سلطة فارس أبطل هذه العادة الوحشّية
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[57] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۴ـ  ال يفعل القبيحأّن اهلل تعاىل ]

لو جاز منه فعل القبيح جلاز منه الكذب،  (1)هه يلزم عدم الوثوق بوعده ووعيده، ألنّ ومنها أنّ »

وحينئذ ينتفي اجلزم بوقوع ما أخرب بوقوعه من الثواب عىل الطاعة والعقاب عىل املعصية، وال يبقى 

كيف حيكم ، اع الكذب والرشور يف العامل وقع منه أنولـاّم ه به، ألنّ  للعبد جزم بصدقه، بل وال ظنٌّ 

احلذر من العقاب والطمع  (4)وهيحينئذ فائدة التكليف  (0)العقل بصدقه يف الوعد والوعيد؟ وتنتفي

ه ال جزم بالبعث د من يعتقد جواز الكذب عىل اهلل تعاىل وأنّ ز لنفسه أن يقلّ يف الثواب، ومن جيوّ 

ة؟! فليحذر ة اإلسالميّ  خروج عن امللّ ب؟ وهل هذا إاّل والنشور وال باحلساب والثواب وال بالعقا

،  ما عرفت مذهبهم، فهذا هو عني مذهبهم ورصيح مقالتهمبأيّن  وال يعتذرر ، اجلاهل من تقليد هؤالء

 نعوذ باهلل منها ومن أمثاهلا.

ه يلزم نسبة املطيع إىل السفه واحلمق، ونسبة العايص إىل احلكمة والكياسة والعمل ومنها أنّ 

قبال عىل اهلل واإلة الدنيويّ  (3)ام ازداد املطيع يف طاعته وزهده ورفضه األموربل كلّ ، بمقتىض العقل

سب إىل زيادة اجلهل واحلمق والسفه، ة واالنقياد إىل امتثال أوامره واجتناب مناهيه نر يق تعاىل بالكلّ 

مة واستعامل اب املالهي املحرّ ه وطغيانه وأُسف يف ارتكيف غيّ  ام ازداد العايص يف عصيانه ولجق وكلّ 

األفعال القبيحة إذا كانت مستندة  سب إىل العقل واألخذ باحلزم، ألنّ املزجور عنها بالرشع نر  املالذّ 

                                                             

 ( هذه الكلمة مسبوقة بواو يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: ينتفي. )املصطفوي(0)

، ويف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية ما «هو»( املثبت يف املطبوع من النهج والطبعة املرعشّية: 4)

 أثبتناه. )املصطفوي(

 )املصطفوي(«. األمور»حمّل « لألمور»النهج: ( يف املطبوع من 3)



 434 تعالی  ال يفعل القبيح   اهللان 

 

 

حيث جاز أن يعاقبه عىل ، (1)والتعب اخلّسان إليه جاز أن يعاقب املطيع لطاعته وال تفيده طاعته إاّل 

د، وجاز أن يثيب العايص والعقاب املؤبّ  ألليم الّسمدامتثال أمره، وحيصل يف اآلخرة بالعذاب ا

 .(0)املنزلنية يف ص من املشقّ فيحصل بالربح يف الدارين ويتخلّ 

فجميع ، ةها مستندة إليه تعاىل، وال تأثری لقدرة العبد البتّ اآلثار كلّ  ف املحال ألنّ ه تعاىل كلّ ومنها أنّ 

زوا هبذه االعتبار طاق، وجوّ ف ما ال ير فيكون قد كلّ ، ف ببعضهاوقد كلّ ، األفعال غری مقدورة للعبد

أن خيلق مثله تعاىل ومثل نفسه، وأن يعيد املوتى  (4)ف اهلل تعاىل العبدوباعتبار وقوع القبيح منه تعاىل أن يكلّ 

ه متى مل يف الدنيا كآدم ونوح وغریمها، وأن يبلع جبل أيب قبيس دفعة، ويرشب ماء دجلة يف جرعة، وأنّ 

س ه تبارك و تعاىل وتقدّ هل جيوز له أن ينسب ربّ  ،به بأنواع العذاب، فلينظر العاقل يف نفسهك عذّ يفعل ذل

 .كبریاً  اً ا إىل مثل هذا الظلم؟ تعاىل اهلل عن ذلك علوّ إىل مثل هذه التكاليف املمتنعة؟ وهل ينسب ظامل منّ

اهلل فعل  ة هو أنّ ليل النبوّ د ، ألنّ من األنبياء  ة أحدٍ ه يلزم منه عدم العلم بنبوّ ومنها أنّ 

اهلل تعاىل هو صادق، فإذا صدر القبيح منه  قهمن صدّ  قيب الدعوى ألجل التصديق، وكّل املعجزة عر 

ا الكربى فلجواز أن ضالل، وأمّ واإلغواء لإلا الصغرى فجاز أن خيلق املعجزة الدليل، أمّ  مل يتمّ 

 يصدق املبطل يف دعواه.

عىل البرش من إبليس  أرضُّ  ه حينئذٍ ألنّ ، االستعاذة منه (3)تالقبائح لو صدرت عنه لوجب ومنها أنّ 

وهل  !«أعوذ بالشيطان الرجيم من اهلل تعاىل»ذ: عىل قوهلم أن يقول املتعوّ  لعنه اهلل، وكان واجباً 

ني، وّتليص ذ من أرحم الرامحني وأكرم األكرمي إىل التعوّ يرىض عاقل لنفسه املصری إىل مقالة تؤدّ 

ولنقترص ، نيإبليس من اللعن والبعد والطرد؟ نعوذ باهلل من اعتقاد املبطلني والدخول يف زمرة الضالّ 

 ، انتهى.(5)«يف هذا املخترص عىل هذا القدر

                                                             

 ( هذه الكلمة ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: املنزلتني. )املصطفوي(0)

 ( هذه الكلمة ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(4)

 ( يف الطبعة املرعشّية: لوجب. )املصطفوي(3)

 .11-11( هنج احلق ص5)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

ني يّ إمجاع امللّ  أقول: قد عرفت فيام سبق مذهب األشاعرة يف عدم صدور القبيح من اهلل تعاىل، وأنّ »

 ه إقامة الدليل يف غری حمّل ما أقامه من الدالئل قد ذكرنا أنّ  ه تعاىل ال يفعل القبيح، فكّل منعقد عىل أنّ 

ه ال قبيح منه ، واألشاعرة يسندونه إىل أنّ (1)وهم يسندونه بالقبح العقّل ،واحد يشءعى املدّ  النزاع، فإنّ 

ه خيلق القبائح من أفعال فعل القبيح إليه تعاىل أنّ املعتزلة لو أرادوا من نسبة  إنّ  وال واجب عليه. ثمّ 

القبائح من األشياء كام تكون يف األعراض كاألفعال  يلزمهم، ألنّ  يشءفهذا ، العباد عىل رأي األشاعرة

اهلل  فقون أنّ وهم متّ ، ة واحلرشات قبائحوالعقرب واحليّ ، تكون يف اجلواهر و الذوات، فاخلنزير قبيح

، ه يفعل القبائحوإن أرادوا أنّ ، ةما يلزم األشاعرة يلزمهم يف خلق القبايح اجلوهريّ  تعاىل خيلقهم، فكّل 

 ، انتهى.«حنا به مراراً مل يلزم من كالمهم وال هو معتقدهم كام رّص  ءيشهذا  فإنّ 

 أقول:

ى هلا قول األشاعرة بعدم صدور القبيح من األسامء التي ال مسمّ  أنّ  ا آنفاً نق قد بيّ 

 احلقيقة.ني يف يّ التي ليس هلا حقيقة، فهم ليسوا داخلني يف إمجاع امللّ واخلياالت 

ه خيلق القبائح من أفعال لو أرادوا من نسبة فعل القبيح إليه تعاىل أنّ »م ا ما ذكره من أهّن وأمّ 

وحاشا أن يلزم أهل ، فيه اشتباه ظاهر، ف«لخ.. إيلزمهم يشءفهذا  ،العباد عىل رأي األشاعرة

مرادهم بالرشور والقبائح التي ال يفعلها اهلل تعاىل ما يكون مفاسده يف  ذلك، ألنّ العدل مثل 

النزاع من القبائح واملفاسد الصادرة  نظام الوجود أكثر من مصاحله عند العقل، وما هو حمّل 

 أصالً  ا ال جيد العقل السليم فيها فائدة ونفعاً من العباد كالزنا واللواطة والّسقة ونحوها کّ 

من مفاسدها، بخالف ما قد يستقبحه  فهي أقلُّ ، حفظ النظام، ولو كانت فيها مصلحةيف 

ع عىل ما فيها من يّطلام ل فيها العاقل ربّ ه إذا تأمّ العقل يف بادي النظر من أفعاله تعاىل، فإنّ 

                                                             

 ، ويف بعض النسخ اخلطيّة املعتمد عليها يف تلك الطبعة ما أثبتناهر هنا. )املصطفوي(«بالقبح العقّل»( املثبت يف الطبعة املرعشيّة: 1)
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ة موسى مع اخلرض كام يف قّص  ىص، فيعود االستقباح يف نظره استحساناً حكم ومصالح ال حتر 

 السفينة وقتل الغالم، وكام يف تعذيب اإلنسان ولده أو عبده للتأديب والزجر  من خرق

ونَ عن املنكرات، وإليه أشار تعاىل بقوله:  حسن خلق  يتبنّي ، وبه إيِنِّ َأْعَلمر َما الَ َتْعَلمر

والسالم. وإماتة األنبياء عليهم الصالة  (1)ته وتبعتهاحلرشات والسباع املؤذيات وإبليس وذريّ 

 : الشهوة مثالً  من أنّ  لبعض املتفلسفة (4)موافقة (0)ةفة أهل السنّ ا ما ذكره بعض متصوّ وأمّ 

وهــو ، ة السـارية يف الوجـود حممـودة عـدمهاة الذاتّيـاملحّبـ ا ظـّل هّنـأمـن حيـث »

ا أهّنــا ليســت ســبب بقــاء النــوع، ومــن حيــث هّنــأمذمومــة مــن حيــث  (4)عنــةلال

ــذّ  ــة لل ــن التجلّ موجب ــوع م ــي ن ــي ه ــة الت ــاً يق ــة أيض ــد  ات اجلاملي ــودة، وعن حمم

ــا ســبباً  ــة، لكوهن ــری موجــب الرشــع مذموم ــىل غ ــا ع ــاع النســل وقوعه ، النقط

ــة ــرام، فالكــّل  (5)وموجب ــع صــور امل ــدة إىل العــدم، وهكــذا مجي ــتن العائ ــه  للف من

 نتهى.ا (6)«وإليه من حيث الكامل

ا عليه الرشع فال خيفى ما فيه من ترويج سوق الزنا وخمالفته لبدهية العقل ومل 

 .وذووه

                                                             

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: تبقيته. )املصطفوي(1)

هـ، ويف قاموس األعالم الرتكي  151الرومي، املتوّّف سنة ( املقصود هو رشف الدين داود بن حممود القيرصي 0)

لد يف قيرصّية  ، وقد ارحتل إىل مرص بعد التحصيل، –من مدن الدولة العثامنّية  –لسامي بيك ما ملّخصه بالعربّية أّنه ور

ّنه درعي للتدريس وحرض دروس فحول العلامء هناك، واكتسب شهرة يف الفقه واحلديث والتصّوف والعلوم العقلّية، ثّم إ

 يف املدرسة التي أّسستها الدولة العثامنّية يف إزنيق، وله من اآلثار رشح عىل فصوص احلكم البن عريب. )املصطفوي(

 ( يف الطبعة املرعشّية: موافقًا. )املصطفوي(4)

 ( يف الطبعة املرعشّية ويف املصدر: العنة. )املصطفوي(3)

 ر: موجبًا. )املصطفوي(( يف الطبعة املرعشّية ويف املصد5)

 .511( رشح فصوص احلكم ص9)
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ة عظيمة تها عىل األمّ يّ ، وبل(1)ریةكبسالم اإلة عىل املجرّب جناية  دك اهلل أنّ واعلم أيّ 

ه ال قدرة وأنّ ،  ما أراده اهلله ال يكون إاّل نّ أبحملهم املعايص عىل اهلل تعاىل، وقوهلم 

اهلل تعاىل قىض  للكافر عىل اخلالص من كفره، وال سبيل للفاسق إىل ترك فسقه، وأنّ 

باملعايص عىل قوم وخلقهم هلا وفعلها فيهم ليعاقبهم عليها، وقىض بالطاعات عىل قوم 

 فاملكلّ وخلقهم هلا وفعلها فيهم ليثيبهم عليها، وهذا االعتقاد القبيح يسقط عن 

 ينفعاجتهاده ال  ه يرى أنّ احلرص عىل الطاعة واالجتهاد يف االنزجار عن املعصية، ألنّ 

ه مفعول فيه غری فاعل، وال حرص، ألنّ  احلقيقةال يغني، بل ال اجتهاد له يف وحرصه 

له عنه، ومسوق إىل أمر ال انفصال له  (2)ال حميدليشء وموجد فيه غری موجد، وخملوق 

ا کّ  أا يقولون ونتربّ وعيد معه ينفع؟ نعوذ باهلل کّ  خوف مع هذا يقع؟ وأيُّ  منه، فأيُّ 

نشد بعض أهل العدل إشارة إىل ما اعتقده هؤالء خذهلم اهلل نعم ما أ]لـ[ـيعتقدون، و

 :(شعرتعاىل )

ـــه ـــن فعل ـــث ع  ســـألت املخنّ

ــال ــداء العض ــتالين ب ــال: اب  فق

ـــم ـــىل فعله ـــاة ع ـــت الزن  ومل

ـــيم: ـــال اليت ـــل م ـــت آلك  وقل

 فقـــــال وجللـــــج يف قولـــــه:

ــــه ــــىل رّب ــــلر ع ــــلٌّ حيي  وك
 

ــــا مــــاذقر  ــــت ي ــــالم ّتنّث  ع

 وأســـــلمني القـــــدر الســـــابقر 

 قىضــــ اخلــــالقر فقــــالوا هبــــذا 

 أكلـــت وأنـــت امـــرءت فاســـقت 

 أكلــــتر وأطعمنــــي الــــرازقر 

 ومــــا فــــيهم واحــــد صــــادقر 
 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: كثریة. )املصطفوي(1)

 ، انتهى. )املصطفوي(«ويف بعض النسخ املخطوطة: ال حميص له عنه: »( قال السّيد املرعيش 0)
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نصاف، وهو أن باإلصف ولنختم هذا املقام بمحاكمة حيكم بحسنها العاقل املتّ 

ة قريبة جلميع ه علّ اهلل، أنّ  إاّل يف الوجود  مؤّثره ال نّ أنقول: إن أراد األشاعرة بقوهلم 

آخر، فهو بعيد عن الصواب،  يشءال بواسطة ، فيها راً ثّ املوجودات بأن يكون مؤ

ذلك مستلزم  للقبائح والرشور إليه تعاىل، وكّل  ة، وإسنادت ة اإلسالميّ وخروج عن امللّ 

ة لوجود ة تامّ ه علّ لفعله، أنّ  للمحال، ونقول للمعتزلة: إن أرادوا بكون العبد موجداً 

بعيد عن  فهذا أيضاً ، اسطة أو بال واسطةكان بو سواءً ، ةأثره وانقطاع تأثری اهلل البتّ 

ف عىل قدرته وآالته، وبالرضورة ليستا منه، فعل العبد بالرضورة متوقّ  الصواب، ألنّ 

ة باحلقيقة أم ال؟ ة هل هي علّ ة العلّ علّ : نقول ة تامة يف وجود أثره، ثمّ فال يكون هو علّ 

األمر ليس  إىل اهلل تعاىل، لكنّ  ة حقيقة كان اجلميع مستنداً ة علّ ة العلّ فإن كان علّ 

ة عىل سبيل املجاز لوجوب استناد األثر إىل املبارش القريب، ة علّ ة العلّ كذلك، بل علّ 

ه ألنّ ، سندت أفعاله الواقعة بحسب قصده إليهلفعله أر  قريباً   كان العبد مبارشاً ولـاّم 

النحل موجد  نّ أ قالالنحل موجد للعسل، وال ير  السبب يف جودها، مثال ذلك أنّ 

ة القريبة فيها، والنحل أوجد ه العلّ بل املوجد هلا هو العسل، ألنّ ، للحالوة يف الذائقة

مل اآليات ة حقيقة، وعىل هذا حتر ال علّ ، ةة للعلّ احلالوة بواسطة العسل، فهو علّ 

عىل استناد األفعال إليه تعاىل، وبعضها عىل  يف القرآن العزيز التي بعضها تدّل  (1)الواردة

، ال جرب وال تفويض»ه نّ أ أعني قولنا ،وتنطبق عىل املذهب احلق استناد األفعال إلينا

، د الصادق وي عن اإلمام اهلامم جعفر بن حممّ ، كام رر (2)«ولكن أمر بني أمرين

                                                             

تعليقة كثریة الفوائد، ولكن لـاّم كان إيرادها يقتيض اإلطالة، فقد أعرضنا عن ذلك ملا عرفته من  ( للسّيد املرعيش 1)

 ديدنا يف االختصار، ومن شاء فلریجع إىل الطبعة املرعشّية، ونرجو من أهل الفضل الصفح والعفو. )املصطفوي(

 ( كسابقه. )املصطفوي(0)
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 واختاره الشارح القديم للتجريد فقال:

يف هــذه املســألة أن ال جــرب وال تفــويض، بــل أمــر بــني أمــرين، وذلــك  واحلــّق »

ــأثریاً  ألنّ  ــد ت ــدرة العب ــه لق ــال نفس ــنّ ، يف أفع ــون  لك ــل ال تك ــىل الفع ــه ع قدرت

مـدخل يف صـدور  بل خيلقهـا اهلل تعـاىل فيـه، ولقـدرة اهلل تعـاىل أيضـاً ، مقدورة له

ــه ــل عن ــرباً ، الفع ــون ج ــال يك ــاً  ف ــاً  ،رصف ــاً  وال تفويض ــ ،رصف ــني ب ــر ب ل أم

 .«األمرين
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[58] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱ـ  يفعل لغرض وحكمة (1)أّن اهلل تعاىل]

 وحكمة.يفعل لغرض  (0)اهلل تعاىل املطلب الرابع يف أنّ »

ونفع  ،فنيوحكمة وفائدة ومصلحة ترجع إىل املكلّ  لغرضام يفعل اهلل تعاىل إنّ  إنّ  قالت اإلمامية:

 .يصل إليهم

لغاية من  وال ،وال ملصلحة ترجع إىل العباد لغرض ه ال جيوز أن يفعل شيئاً وقالت األشاعرة: إنّ 

 حماالت.الغايات، ولزمهم من ذلك 

 الذي يفعل ال لغرض وحكمة بل العابث ليس إاّل  فإنّ  ،يف فعله عابثاً  منها أن يكون اهلل تعاىل العباً 

اَم اَلِعبنِيَ ، واهلل تعاىل يقول: جماناً  اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبيْنَهر نَا َما ]و[، َوَما َخَلْقنَا السق َخَلْقَت َهذا َربق

 ، انتهى.(4)«كبریاً  اً تعاىل اهلل عن ذلك علوّ ، ، والفعل الذي ال غرض للفاعل فيه باطل ولعبَباطاِلً 

 قال الناصب خفضه اهلل:

لة باألغراض، وقالوا: ال أفعال اهلل تعاىل ليست معلّ  األشاعرة ذهبوا إىل أنّ  أقول: قد سبق أنّ »

ة، ووافقهم عىل ذلك جهابذة احلكامء من األغراض والعلل الغائيّ  بيشءجيوز تعليل أفعاله تعاىل 

 تعليلها.ني، وذهبت املعتزلة ومن تابعهم من اإلمامية إىل وجوب وطوائف اإلهليّ 

ن فعله تعاىل لغرض من حتصيل مصلحة أو دفع مفسدة لكان هو اه لو كومن دالئل األشاعرة أنّ 

 ما هو أصلح له من عدمه، للفاعل إاّل  ه ال يصلح غرضاً ألنّ  ،بتحصيل ذلك الغرض لذاته مستكمالً  ناقصاً 

 بالقياس إليه ال يكون باعثاً  ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إىل الفاعل وكان وجوده مرجوحاً  وذلك ألنّ 

وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل  ما كان غرضاً  إلقدامه عليه بالرضورة، فكلُّ  له عىل الفعل وسبباً 

                                                             

 صطفوي(( يف املطبوع من النهج: أّنه تعاىل. )امل1)

 ( يف املطبوع من النهج: أّنه تعاىل. )املصطفوي(0)

 .12( هنج احلق ص4)
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 الدليل.هذا هو ر بدونه بوجوده ناقصاً  يكون الفاعل مستكمالً  وهو معنى الكامل، فإذاً ، عدمهوأليق به من 

، عابثاً  ه يلزم من هذا املذهب حماالت، منها أن يكون اهلل تعاىل العباً الرجل أنّ هذا وذكر 

قنة مشتملة وأفعاله تعاىل حمكمة مت، عن الفوائد واملنافع العبث ما كان خالياً  واجلواب التحقيقي أنّ 

 باعثة عىل إقدامه وعلالً  ا ليست أسباباً لكنّهىص راجعة إىل خملوقاته تعاىل، عىل حكم ومصالح ال حتر 

ى يلزم استكامله هبا، بل تكون فعاله حتّ ألة غائيّ  وال علالً ، له فال تكون أغراضاً ، مقتضية لفاعليته

عن  خالياً  من أفعاله تعاىل عبثاً  يشءفال يلزم أن يكون ، بة عليهامرتتّ  غايات ومنافع ألفعاله وآثاراً 

ة عىل تعليل أفعاله تعاىل، فهو حممول عىل الغاية واملنفعة دون الفوائد، وما ورد من الظواهر الدالّ 

 ، انتهى.«ةالغرض والعلّ 

 أقول:

رض ام نفوا عنه تعاىل الغني افرتاء عليهم، وإنّ ما نسبه إىل احلكامء اإلهليّ  قد سبق أنّ 

دنا ذلك هناك بكالم بعض أيّ ، وقد املستلزم لالستكامل أو إلظهار الكامل ال مطلقاً 

 حيث قال: (0)قنيهنا بكالم بعض املحقّ هعضده  ، ونشدُّ (1)نياملتأهلّ 

ــق – ستعــاىل وتقــدّ  –واجــب الوجــود  قالــت الفالســفة: إنّ » وهــو ، جــواد مطل

ــي ــن ينبغ ــي مل ــوض ،املعط ــة  ،ال لع ــويض يف مقابل ــازاة والتع ــب املج أي ال لطل

 ،جـواداً  لـذلك ال يعـدُّ  تلك اإلفاضة، بل وال مـع قصـد ذلـك، إذ مـن كـان فـاعالً 

، بـل اجلـواد املطلـق مـن مطلقـاً  جـواداً  ، فـال يكـونر ومسـتفيداً  ومتاجراً  بل مصانعاً 

ــزّ  ــد تن ــن قص ــاؤه ع ــه وعط ــذا تنزّ  يشءه فيض ــك، وهل ــن ذل ــن م ــه ع ــت أفعال ه

قصــد إفاضـة الكــامل ألجـل الكــامل  حّتـى ا ذكرنــاهر کّـ ليشــءملسـتلزمة األغـراض ا

                                                             

 ( هو مصنّف مسالك األفهام. )املؤّلف(1)

 ( هنا تعليقتان:0)

  هو السّيد الفاضل الشاه طاهر االنجداين اإلسامعيّل )يف رشحه للباب احلادي عرش. )املؤّلف 

 اده بعض األجّلة. )شهاب الدين(أقول: هو إسامعيّل نسبًا ال مذهبًا كام أف 
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 (1)«.كذلك مطلقا وال جواداً  يكون كامالً  ال ه حينئذٍ ظهار الكامل، فإنّ إلأو 

ري األشاعرة من بعض متأّخ  (4)ا أخذهر فهو کّ ، (0)ا ما ذكره من دليل األشاعرةوأمّ 

ة عىل اإلماميّ  مع تشنيعهم دائامً ظاهر كالم الفالسفة تقوية ملذهب شيخه األشعري 

وفيه نظر، إذ ال يلزم من ، اهم يف بعض املطالب والدالئلم موافقتهم إيّ واملعتزلة بتوهّ 

بتحصيل ذلك الغرض. بل  أن يكون مستكمالً  «لو كان فعله تعاىل لغرض»قوله: 

االستكامل عبارة عن احلصول بالفعل ملا  لوجود ذلك الفعل، ألنّ  الً الالزم كونه مكمّ 

بل هو ،  لوجود ذلك الفعل ال للفاعلد إاّل هنا متجدّ هله ذلك احلصول، وال حصول 

وألسباب الكامالت لغریه التي هي ، مستجمع جلميع كامالته من األزل إىل األبد

                                                             

، فحّددناهر نحن «انتهى»مل حيّدد املنقول بقوله  ( مل يكن املصدر املنقول عنه بني أيدينا حّتى نراجعه، كام أّن املؤّلف 1)

 بام نراهر صوابًا حسب السياق، فليرتنّبه لذلك. )املصطفوي(

ة الوصول بعد ذكر اإليرادات عىل القول بنفي الغرض: ( قال املصنّف رفع اهلل درجته يف بحث القياس من هناي0)

وباجلملة قول األشاعرة: الفاعل لغرٍض مستكمل به حكمت أخذوه من احلكامء، وهم مل ينكروا العلل الغائّية وال شوق »

اهليئة  ]ويف بعض النسخ املخطوطة: سوق[ األشياء إىل كامالهتا، وإاّل لبطل علم منافع األعضاء وفوائد الغايات وعلم

وأكثر الطبيعّيات وغریها، بل قالوا: إجياد املوجودات عنه تعاىل عىل أكمل ما يمكن، ال بأن خيلق اليشء ناقصًا، ثّم يكمله 

بقصد ثان، ألّنه تعاىل كامل لذاته، قادر عىل تكميل كّل ناقص بحسب استعداده، فيخلقه مشتاقًا إىل كامله من غری 

فوه استئناف ذلك التدبری يف اإلكامل بالقصد الثاين، واستقصاء الكالم يف هذا املقام استئناف تدبری، والغرض الذي ن

 ، انتهى. )املؤّلف(«ذكرناهر يف هناية املرام، ألّنه الفن املتعّلق به

إّن ليس للواجب تعاىل غرض يف فعله، ألّن كّل من كان كذلك كان مستكماًل بفعل »( قال فخر الدين الرازي يف املحّصل: 4)

إّن هذا حكم أخذه من احلكامء واستعمله »يف نقده:  وقال املحّقق الطويس «. ذلك اليشء، واملستكمل بغریه ناقص لذاته

ياء إىل كامالهتا، الذي هو الغرض من أفعاله، وإاّل لبطل علم منافع األعضاء وقواعد يف غری موضعه، فإهّنم ال ينفون شوق األش

العلوم احلكميّة من الطبيعّيات واإلهلّيات وغریمها، وسقطت العّلة الغائّية بأُسها عن االعتبار، بل يقولون: إّن إفاضة 

ّم يكمله بقصد ثان، بل هبا خيلقه مشتاقًا إىل كامله، ال املوجودات عن مبدئها يكون عىل أكمل ما يمكن، ال بأّن خيلق ناقصًا ث

 ، انتهى. )املؤّلف(«باستئناف تدبری، ويعنون بالغرض املنفي عنه استئناف ذلك التدبری، ال كامله باملقصد الثاين
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د، جتدّ  من غری جياد احلاصل له دائامً واإلمن مجلتها التكميل ، صفات واعتبارات لذاته

 املكلفني.قه بأفراد د له هو تعلّ بل املتجدّ 

ونحن ال نقول ، إليه تعاىل ام يلزم االستكامل أن لو كان الغرض عائداً إنّ  وأيضاً 

 بمعنى أنّ ، إىل مصلحة العبد أو إىل اقتضاء نظام الوجود ا عائدت بذلك، بل الغرض إمّ 

إىل النظام ال إليه، وعىل  ئداً فيكون الغرض عا،  بذلك الغرضإاّل  نظام الوجود ال يتمّ 

 من األمرين ال يلزم االستكامل. كّل 

 فإن قيل:

ــ» ــالغری، ومســاواته بالنســبة إىل أولوّي ــد اســتكامله ب ة عــود الغــرض إىل الغــری يفي

ــايف الغرضــيّ  ــاىل تن ــىل أنّ تع ــ ة، ع ــة الكّف ــاء ّتلي ــاء وإبق ــة األنبي ــار وإمات ار يف الن

 «إبليس أفعال ال مصلحة فيها أصالً 

ه لو استوى حصول الغرض وعدم حصوله بالنسبة إليه تعاىل مل م أنّ : ال نسلّ قلتر 

ام يلزم لو مل يكن الفعل أوىل من الرتك بوجه إىل فعله، وإنّ  داعياً  يصلح ألن يكون غرضاً 

فنقول: الغرض ، ملّ ه بالنسبة إىل العبد أوىل، ولو سر فإنّ ، هنا ليس كذلكوهمن الوجوه، 

ة ه عامل بأرجحيّ أنّ  (1)ىل وأرجح من عدمه عنده تعاىل بمعنىأو ،حسان مثالً كاإل

حسان باملعنى املذكور عنده استكامله اإلة يف نفس األمر، وال يلزم من أولويّ  (0)ساناإلح

ة يلزم عدم علمه باألرجحيّ  األنفع أرجح يف نفس األمر، فلو لو يكن عاملاً  ألنّ ، تعاىل

ه عن النقص هذا، والنفع يف التخليد راجع تعاىل منزّ وهو ، بكونه أنفع، فيلزم النقص فيه

فهم من قوله ار يف النار كام ير ون بإيامهنم عند علمهم بتخليد الكفّ إىل املؤمنني حيث يلتذّ 

                                                             

 ( يف إحدى النسخ املخطوطة املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: يعني. )املصطفوي(1)

 ، ولعّله اشتباه، ولذلك أصلحناهر بام يقتضيه السياق. )املصطفوي(«اإلنسان»عشّية: ( يف الطبعة املر0)
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نَا َحًقا َفَهْل تعاىل:  َوَناَدى  َأْصَحابر اجْلَنقِة َأْصَحاَب النقاِر َأن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربُّ

ْم َحًقاَوَجدتُّ  ا َوَعَد َربُّكر وهو خالصهم من ، ، ويف إماتة األنبياء راجع إليهم م مق

ويف إبقاء إبليس راجع إىل  ،مكاره الدنيا وفوزهم برغائب العقبى و اتصاهلم بنور القدس

 املؤمنني حيث حياربونه و جياهدونه فيفوزون بسبب ذلك إىل األجر والثواب، فظهر أنّ 

 إىل املفعول أو إىل غریه. سواء كان راجعاً ، أن يشتمل عىل غرض فعله تعاىل ال بدّ 

ومنع لزوم ، فعله تعاىل لغرض عائد إليه تار يف اجلواب أنّ أقول: يمكن أن خير  ثمّ 

نقصانه قبل حصول ذلك الغرض، جلواز أن يكون حصول ذلك الغرض يف هذا 

عن  اً وال أن يكون عريّ  ، فال يلزم أن يكون الواجب قبل حصوله ناقصاً الزمان كامالً 

 الزمان.إىل ذلك  مل يكن كامالً  يشءعن  اً ، بل الالزم أن يكون عريّ (1)صفة كامل

للنقصان،  موجباً  ة إىل الغری مطلقاً م أن يكون االحتياج يف الفاعليّ ال نسلّ  وأيضاً 

 .(0)ة إىل خملوقاتهه تعاىل حمتاج يف صفاته الفعليّ فإنّ 

 يلزم قدمه، فاحتاج ة لوجود احلادث وإاّل ة تامّ ال جيوز أن يكون الواجب تعاىل علّ  وأيضاً 

ة، واالحتياج غری متناهيّ  بموادّ  حادث مسبوقاً  إجياده إىل حادث آخر، وهكذا، فيلزم أن يكون كّل 

 له؟ ته إليها غری مستلزم للنقصان، فكيف يكون االحتياج فيها إىل الغرض مستلزماً يف فاعليّ 

ويف إجياد الكل إىل وجود ، حيتاج الواجب يف إجياد العرض إىل وجود املحل ضاً وأي

 بإجراء ه ال عالقة بني احلوادث املتعاقبة إاّل اجلزء، والشيخ األشعري وإن قال بأنّ 

                                                             

( فإّنا نعلم قطعًا يف الشاهد أّن اخللّو عن بعض الصفات الكاملّية يف بعض األوقات كامل دون بعض، كااللتحاء 1)

 ّلف(بالنسبة إىل ابن عرش سنني مثاًل، فلم ال جيوز أن يكون يف الغائب كذلك؟ )املؤ

( واحلاصل أّن كّل ما اّتصف به تعاىل من النسب املتجّددة ونحوها كامل فعّل، فعىل تقدير جتّدد تلك النسب يلزم أن 0)

 يكون تعاىل خاليًا عنها قبل جتّددها، فيكون ناقصًا قبل جتّددها. )املؤّلف(
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ة النار والري بعد رشب املاء، قيب کاّس حراق عر كاإلقيب بعض العادة بخلق بعضها عر 

بدهية العقل شاهدة  حراق والري، لكنّ اإلدخل يف ة والرشب ماّس ـ]ـمـ[ـوليس للم

 .له مدخل يف وجود العرض ووجود اجلزء يف وجود الكّل  وجود املحّل  بأنّ 

ة العامل كخالقيّ  (1)ةتعليل أفعاله تعاىل راجع إىل الصفات و الكامالت الفعليّ  وأيضاً 

عن الصفات  هام النقص خلوّ ، وإنّ عنها ليس بنقص قطعاً  ة العباد، واخللوّ ازقيّ ور

 :نّ أ ة، وهبذا يندفع ما قيلاحلقيقيّ 

ة، فلـو كـان لفعلـه تعـاىل غـرض الحتـاج يف ة الفاعلّيـة العّلـيقـة لعلّ الغرض عّلـ»

 .نتهى، ا«واملحتاج إىل الغری مستكمل به بال مرية، ته إليهيق علّ 

غرض الفاعل  أنّ  وهو، دفع بوجه آخرا ذكرناه، ويمكن أن ير ووجه الدفع ظاهر کّ 

بة عىل املعلوم يكون العلم بالغاية املرتتّ  قدام بفعله، بمعنى أنّ اإلللفاعل عىل  يكون سبباً 

 (0)الغرض باعتبار الوجود الذهني غری أنّ ترى قدام بالفعل، أال اإلللفاعل عىل  سبباً 

ام إنّ وعلم، فعىل هذا  (4)وهو هبذا الوجود كيفية فيك، قداماإلعىل  األصيل يكون باعثاً 

وهو عندهم جائز، بل جيوز عن ، يلزم استكامله تعاىل عن علمه يف مذهب األشاعرة

يلزم االستكامل من الغری،  حتّىسائر أوصافه الثامنية، وعندنا علمه ليس صفة موجودة 

فال يلزم علينا ، «دانا»ـب ةعنه يف الفارسيّ  عرّب وذات عامل ير ، ة حمضة عامليّ هنا إاّل هبل ليس 

 .زوا استكامله عنهويلزم عليهم استكامله عن أمر آخر سوى ما جوّ ، من الغری استكامله

الغرض عند من  ّم قالوا بعدم الغرض يف أفعاله تعاىل، ألنّ األشاعرة إنّ  إنّ »قال: ال ير 

                                                             

 ّلف(( واحلاصل أّن الغرض كامل فعّل ككونه حممودًا أو مشكورًا مثاًل. )املؤ1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: الغری. )املصطفوي(0)

 ( كذا يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(4)
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ا نقول: ال قائل . ألنّ «وهم ال يقولون بفاعل غري اهلل تعاىل، ة الفاعلقال به فاعل لفاعليّ 

من الفاعل، ولو  ة، وهو أعمُّ ه علّ ة الفاعل، بل املشهور أنّ الغرض فاعل لفاعليّ  بأنّ 

 (1)ةيف الوجود والفاعليّ  راً م ال يقولون بفاعل غری اهلل تعاىل يكون مؤثّ إهّن : فنقول، ملّ سر 

 أيضًا.ذلك يلزم أن ال يقولوا بالغرض يف أفعالنا  لو صّح  أمر اعتباري، وأيضاً 

النار  كام أنّ  اً الغرض إذا كان عاديّ  بأنّ  أصل الشبهة أيضاً اب عن ويمكن أن جير 

الذات يمكن أن  سبب عادي لإلحراق عند األشاعرة ال يلزم منه االستكامل، فإنّ 

 .فال يكون ناقصاً ، فعل بال سبب]تـ[ـ

وا عىل نفي تعليل أفعال اهلل تعاىل بالغرض حقيقة، ّم استدلّ األشاعرة إنّ  إنّ »قال: ال ير 

ا نقول: ال فرق بني الباعث احلقيقي ألنّ . «ة العاديةيّ السببصودهم نفي وليس مق

 الفاعل.أن يكون وجوده أوىل وأصلح بالنسبة إىل  ه ال بدّ والعادي يف أنّ 

، ة القياسيق م يقولون بحجّ من أهّن  عى اخلصم ما مرّ ه عىل أصل مدّ يتوّج  وأيضاً 

عن أكثر  (0)ونقل شارح الطوالعلة باألغراض، وهي فرع أن تكون أفعاله تعاىل معلّ 

 م قالوا بتعليلها، وقد اعرتف بذلك شارح املقاصد، حيث قال:الفقهاء أهّن 

ــل بعــض األفعــال  أنّ  حلــقُّ ا» ــســيّ  (4)التعلي ة األحكــام واملصــالح ظــاهر ام رشعّي

كإجيــاب احلــدود والكفــارات وحتــريم املســكرات ومــا أشــبه ذلــك، والنصــوص 

ونِ ىل: شاهدة بـذلك كقولـه تعـا أيضاً  ْنـَس إاِلق لَِيْعبرـدر ـنق َو اإْلِ ، َوَمـا َخَلْقـتر اجْلِ

                                                             

 ( أي الفاعلّية التي قيل إّن الغرض فاعل له. )املؤّلف(1)

( الطوالع هو كتاب طوالع األنوار يف الكالم للقايض البيضاوي، وعليه رشوح، أشهرها رشح الشيخ شمس الدين 0)

، ولعّل 119، ويليه يف االشتهار رشح املحّقق الرشيف اجلرجاين، املتوّّف 132الرمحان األصفهاين، املتوّّف حممود بن عبد 

 املراد به هنا األّول كام هو املنرصف إليه عند اإلطالق. )شهاب الدين(

 ( من املصدر. )املصطفوي(4)
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ــَل  ِمــْن َأْجــِل ذلِــَك َكَتْبنــا َعــىل]و[ ــامق َقىضــ ]و[اآليــة، ، َبنِــي إُِْسائِي ــدت  َفَل َزْي

ـوَن َعـىَل املْرـْؤِمننَِي َحـَرجت  ْجناَكها لَِكـْي ال َيكر وهلـذا يكـون  اآليـة.، ِمنْها َوَطرًا َزوق

ــ ــاس حّج ــةة إاّل القي ــد رشذم ــدُّ هبــم[  عن عت ــ(1)]ال ير ــك، وأّم ــأن ال  ا تعمــيم ذل ]ب

 ۔كالمهنتهى ا (4)«بحث فمحلُّ  ،(0)خيلو فعل من أفعاله عن غرض[

 ت عىل الكل، ألنّ ت عىل إثبات الغرض يف البعض دلّ النصوص كام دلّ  وفيه أنّ 

خلقت األشياء ألجلك نسان إيا »، و(3)«لوالك ملا خلقت األفالك»احلديث القديس: 

 ،(9)«عرفاخللق ألُ  فخلقُت ، عرففأحببت أن أُ ، اً خمفيّ  كنزاً  كنُت »، و(5)«وخلقتك ألجيل

 التعميم.عىل  تدلُّ  (1)وأمثاهلا

لفعله من غرض، واملانع كان النقص، فإذا  املختار ال بدّ  العقل كاف يف احلكم بأنّ  وأيضاً 

                                                             

 من املصدر. )املصطفوي( ( ما بني املعقوفني ساقط من متن الطبعة املرعشّية، وقد أثبتناهر 1)

 ( كسابقه. )املصطفوي(0)

 .424-420ص 3( رشح املقاصد ج4)

اجع »( قال السّيد املرعيش يف هذا املوضع: 3) أقول: وقد ورد يف أخبارنا املروّية ما يدّل عىل هذا املعنى تعابری خمتلفة، فلریر

، وقد سبق ذلك «ص، ويف ذلك غنى وكفاية ملن تبرّص إىل ما أرّلف يف سریته صىل اهلل عليه وآله، سّيام أحاديث خلقته 

بإيراد قول أيب املحاسن القاوقچي الطرابليس احلنفي من علامء العاّمة يف شأن هذا احلديث من كتابه املوسوم باللؤلؤ 

فظ، بل حديثر لوالك ملا خلقت األفالك مل يرد هبذا الل»املرصوع فيام ال أصل له أو بأصله موضوع، وهذا نّص عبارته: 

 )املصطفوي(«. ورد: لوالك ما خلقت اجلنة، ولوالك ما خلقت النار، وعند ابن عساكر: لوالك ملا خلقت الدنيا

 .020( اجلواهر السنّية ص5)

أقول: وكذا »، ثّم قال: أقواالً لبعض العاّمة يف بطالن نسبة هذه املقولة للنبي األعظم  ( أورد السّيد املرعيش 9)

صحاب، وبعد ذلكر فمن العجب أّنه رشح هذه اجلملة بعض العلامء زعاًم منه أّنه خربت مروّي يظهر من بعض األ

 )املصطفوي(«. ، وعليك بالتثّبت والتحرّي وحديثت مأثور عنه 

( يف داللة احلديث األّول عىل ثبوت الغرض يف مجيع أفعاله تعاىل نظر، اللهّم إاّل أن يرقال: إذا ثبت أّن األفالك وهي 1)

لقت لغرض وجود النبي صر ثبت كون األرض وما فيها بطفيل وجوده بطريق أوىل، أو يرقال: إّن املراد  األرشاف خر

 الساموات مع ما فيها، أو يرقال: ال قائل بالفصل. )املؤّلف(
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القول بتعليل  أنّ  بالنقل، واحلقُّ  داً مؤيّ  ارتفع النقص بالوجوه السابقة بقي احلكم صحيحاً 

الذي ال ترتع حوله خطأ  الذي ليس للشبهة إىل ساحته جمال، والصوابر  األفعال هو احلّق 

يف خمالفة  طهتورّ شعوره ]و[ة قلّ األشعري قد سبق عىل لسانه ذلك املحال ل واختالل، لكنّ 

 ع أصحابه دائرة املقال بضمّ وّس  ثمّ  ،الأهل االعتزال، وطمعه بذلك رفعة شأنه عند اجلهّ 

فهم ما ذكره شيخهم كالم دقيق ال ير  أنّ ، وقعوا يف األوهاملير  (1)،أضعافه من األغاليط والتيتال

يشهد عىل ذلك ما ذكره السيد معني برام، والذي واإلمراتب النقض   بعد طّي إاّل ، راموال ير 

حيث ساق الكالم فيها من ، فها لتحقيق مسألة الكالميف رسالة ألّ  (0)الدين اإلجيي الشافعي

 قال: إىل تشنيعه يف هذه املسألة، سابقاً  تشنيع شيخه األشعري يف تلك املسألة عىل ما ذكرناهر 

د اقتبــاس قيــاس رّ إىل عقيـدة جديــدة بمجــ ه ريض اهلل عنــه قــد يرعــويعلـم أّنــا»

ــ ــه، مــع أّن ــاٍف ال أســاس ل ــل أنّ ، لرصــائح القــرآن وصــحاح األحاديــث ه من  مث

ه يلــزم ح بــه يف كتبــه أّنــكــام رّص  (4)لــة بغــرض، ودليلــهأفعــال اهلل تعــاىل غــری معلّ 

ــرّب تــأثّ  ــ ر ال علمــه  ة أنّ ذو مــرّ  ه ال يشــّك عــن شــعوره بخلقــه، وأنــت تعلــم أّن

ــات املرتتّ  (3)تعــاىل ــباملمكنــات والغاي ــه صــفة ذاتّي ــة علي وفعلــه موقــوف عــىل ، ةب

                                                             

د يرطلق عىل الكالم املشتمل عىل اخلبط والفساد الكثری الذي ال يأيت به إاّل 1)  األمحق الذي ال ( التيتال، لفظ فاريس مولق

 شعور له، كاألشعري ومن تبعه من معارش األشاعرة. )املؤّلف(

اجع. )شهاب الدين(20 ۃ( قد مّرت ترمجته سابقًا ]يف هامش الصحيف0)  [، فلریر

اب عن دليله هذا بمثل ما أرجيب به عن االستدالل عىل املقّدمة القائلة ببطالن قيام احلادثان 4) بذاته ( أقول: يمكن أن جير

إن أراد »تعاىل، بأّنه يلزم تأّثره تعاىل من غریه، حيث أرجيب عنه يف بعض حوايش التلويح يف بحث املّقدمات األربع بأّنه: 

أّنه تعاىل ال يتأّثر عن غریه أصاًل فممنوع، وإن أراد أّنه ال يتأّثر عن غریه يف الوجود فمسّلم، لكن ال نسّلم ]ويف بعض 

فى[ أّنه يلزم هذا التأّثر عىل تقدير قيام احلادث بذاته تعاىل، وأيضًا لو صّح هذا الدليل، لزم أن ال النسخ املخطوطة: ال خي

 ، انتهى، فتأّمل فيه. )املؤّلف(«يّتصف الواجب بالنسب املتجّددة، ألهّنا أيضًا توجب التأّثر والتغرّی يف الذات

ة عليها صفة له تعاىل، فلو توّقف فعله تعاىل عليها ال يلزم استكامله ( حاصله أّن علمه تعاىل باملمكنات والغايات املرتّتب3)
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 وتعـاىل جـدّ ، ة موقوفـة عـىل صـفة مثلهـاوكـم مـن الصـفات الذاتّيـ ،ةصفة ذاتّيـ

شــوق وانفعــال يف ذاتــه  اليشــءربنــا عــن أن حيصــل لــه بواســطة شــعوره بغايــة 

 ۔نتهى كالمها «احليواناتاألقدس كام يف 

عىل قياس ال  كالم األشعري يف هذه املسألة مبنيٌّ  عىل أنّ  ه كام يدلُّ وال خيفى أنّ 

ة ال أهل السنّ  ذلك القياس قياس الغائب عىل الشاهد، مع أنّ  عىل أنّ  يدّل ر أساس له

 للسبيل.الفكر فيه طويل، واهلل اهلادي  ل، فإنّ فتأمّ  ،زون ذلكجيوّ 

ع منافاته ملا ه مفبطالنه ظاهر، ألنّ  ،اً ه حتقيقيّ ا ما ذكره من اجلواب الذي ساّم وأمّ 

ه ليس يف األفعال قبل ورود األمر والنهي جهة ذكروه يف بحث احلسن والقبح من أنّ 

من غری  الفاعل إذا فعل فعالً  بأنّ  مردودت ، لألمر والنهي حة يصری منشئاً نة أو مقبّ حمّس 

أو يف حكم العبث يف القبح، وإن ، ذلك الفعل عبثاً  تها فيه يعدُّ مالحظة فائدة ومدخليّ 

د االشتامل عليها ال خيرجه عن جمرّ  مل عىل فوائد ومصالح يف نفس األمر، ألنّ اشت

يف إقدامه  راً للفاعل عند إيقاع الفعل وال مؤثّ  ما ال يكون ملحوظاً  ، رضورة أنّ كذل

 نصاف.باإلصف عليه يف حكم العدم كام ال خيفى عىل من اتّ 

                                                                                                                                               

عن الغری، بل الالزم توّقف فاعلّيته عىل بعض الصفات، وال حمذور فيه، ألّن صفات الذات بعضها متوّقفة عىل بعض 

 ور. )املؤّلف(كالقدرة عىل العلم واحلياة، فال يلزم من توّقف فاعليته التي هي صفة إضافّية عىل العلم حمذ
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[59] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲ـ  يفعل لغرض وحكمة (1)أّن اهلل تعاىل]

يف  ، وال كريامً (0)عليهم، وال رامحاً  إىل العباد، وال منعامً  ه يلزم أن ال يكون اهلل تعاىل حمسناً ومنها أنّ »

ة، نصوص الكتاب العزيز، واملتواتر من األخبار النبويّ  (4)هذا ينايف ، وكّل عباده، وال جواداً  حّق 

م ال خالف بينهم يف وصف اهلل تعاىل هبذه الصفات هم من املسلمني وغریهم، فإهّن وإمجاع اخللق كلّ 

 املجاز.قة، ال عىل سبيل عىل سبيل احلقي

ه حسان إىل املنتفع، فإنّ اإللغرض  حسن نفعاً ام يصدق لو فعل املسان إنّ اإلح وبيان لزوم ذلك أنّ 

حسان يف باإلى يذبحها ة لتسمن حتّ طعم الدابّ وصف مر ، وهلذا ال ير لو فعله ال لذلك مل يكن حمسناً 

حسان إىل الغری اإلام يثبت مع قصد والشفقة إنّ ف التعطّ  نعام عليها، وال بالرمحة، ألنّ باإلها وال حقّ 

وبقصده،  (3)سانلإلحلو نفع الغری  وجواداً  ام يكون كريامً ألجل نفعه، ال لغرض آخر يرجع إليه، وإنّ 

فلينظر العاقل كبریًا.  اً ، تعاىل اهلل عن ذلك علوّ وال جواداً  مل يكن كريامً ، ولو صدر منه النفع ال لغرض

ه ليس بجواد وال إىل العبث يف أفعاله، وأنّ  (5)وعزّ  ه جّل جيوز أن ينسب ربّ املنصف من نفسه، هل 

 ، انتهى.(9)«األقدام واالنقياد إىل مثل هذه األوهام نعوذ باهلل من مزاّل  !حمسن وال رحيم وال كريم؟

  

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: أّنه تعاىل. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. وال رامحاً »حمّل « وال راضيًا هلم»( يف املطبوع من النهج: 0)

 )املصطفوي(«. هذا ينايف»حمّل « هذه تنايف»( يف املطبوع من النهج: 4)

 )املصطفوي(«. فع الغری لإلحسانلو ن»حمّل « لنفع الغری لإلحسان»( يف املطبوع من النهج: 3)

 )املصطفوي(«. عّز وجّل »حمّل « جّل وعّز »( ي املطبوع من النهج: 5)

 .22-12( هنج احلق ص9)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

الفعل من الغرض ال يستدعي كون الفاعل غری حمسن وال  خلوّ  أقول: جوابه منع املالزمة، ألنّ »

حسان اإلللفاعل عىل الفعل، ويمكن صدور  معنى الغرض ما يكون باعثاً  نّ فإراحم وال منعم، 

لو ، نعم الفاعل.ة التي تلزم ذات نعام من الفاعل من غری باعث له، بل لإلفاضة الذاتيّ واإلوالرحم 

أفعاله تعاىل مشتملة عىل احلكم  ا أنّ نق، وقد بيّ كان ذلك الفعل عبثاً ل والغايةمن املصلحة  كان خالياً 

ام يثبت مع قصد التعطف والشفقة إنّ  إنّ : »ا قوله، وأمّ والغايات واملصالح، فال تكون أفعاله عبثاً 

وإن أراد ، ممنوعر ]فـ[ـةة الغائيّ فإن أراد بالقصد الغرض والعلّ ، «حسان إىل الغری ألجل نفعهاإل

ه تعاىل ثابت، وهذا ال حسان إىل املحسن إليه بالتعيني، فذلك يف حقّ اإلار وإرادة إيصال االختي

 ، انتهى.«ةة الغائيّ ف عىل وجود الغرض والعلّ يتوقّ 

 أقول:

فإنه لو فعله ال كذلك مل »ف بقوله: مة أثبتها املصنّ ما ذكره يف منع املالزمة منع ملقدّ 

، اً ه حتقيقيق يف دفع ما سبق من جوابه الذي ساّم  أيضاً أرشنا إليه ، وقد «لخحمسنًا.. إيكن 

ما سلمه يف هذا الرتديد من أن  عىل أنّ ، وكذا الكالم فيام ذكره يف ترديده اآليت من املنع

حسان إىل املحسن إليه، اإلحسان إىل الغری ألجل نفعه إرادة إيصال اإلراد من قصد ير 

حسان إىل املحسن إليه يستلزم اإلة إيصال إراد ألنّ ، فهو عني القول بالغرض يف املعنى

ة تها فيه، وهو معنى الغرض والعلّ ما ذكرنا من مالحظة فائدة ذلك الفعل ومدخليّ 

 ة كام ال خيفى.الغائيّ 
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[60] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۳ـ  يفعل لغرض وحكمة (1)أّن اهلل تعاىل]

 مقصودةغری  ،كون مجيع املنافع التي جعلها اهلل تعاىل منوطة باألشياء]تـ[ـه يلزم أن ومنها أنّ »

وال خلق األذن ، بصارلإلفال يكون خلق العني ، وال مطلوبة هلل تعاىل، بل وضعها وخلقها عبثاً 

وكذا مجيع األعضاء التي يف  ،وال الرجل للميش ،وال اليد للبطش، وال اللسان للنطق، للسامع

 خلق وال ،وال املاء للتربيد، اإلنسان وغریه من احليوانات، وال خلق احلرارة يف النار لإلحراق

هذا مبطل لألغراض  وكلُّ  ،الشمس والقمر والنجوم لإلضاءة ومعرفة الليل والنهار للحساب

ه مل خيلق األدوية لإلصالح، ويبطل علم اهليئة ة، وأنّ يق بالكلّ  واحلكم واملصالح، ويبطل علم الطّب 

 (0)«.كبریاً  اً ه، تعاىل اهلل عن ذلك علوق وغریها، ويلزم العبث يف ذلك كلّ 

 لناصب خفضه اهلل:قال ا

ىص هي راجعة إىل » أقول: إذا قلنا أّن أفعاله تعاىل حمكمة متقنة مشتملة عىل حكم ومصالح ال حتر

خملوقاته تعاىل ال يلزم أن تكون منافع األشياء غری مقصودة هلل تعاىل، بل هو احلكيم خلق األشياء 

ة ولكن ليست أفعاله حمتاجة إىل علّ برها، رها ودّ خلق األشياء قدّ  املصالح، وقيل: (4)ورّتب عليها

ة مل نقدر عىل الفعل االختياري، وليس هو تعاىل ة الغائيّ ا لو فقدنا العلّ ة، فإنّ ة كأفعالنا االختياريّ غائيّ 

ب عىل أفعاله من غری نقص االحتياج إىل كذلك للزوم النقص واالحتياج، بل اآلثار واملصالح ترتتّ 

هذا هو املطلوب من  الفاعلرر الفعل االختياري من تصوّ ولوالها مل ير  ة الباعثة للفاعل،ة الغائيّ العلّ 

 ،مثالً  األشياء.ا مل تكن معلومة هلل تعاىل وقت خلق وأهّن كالم األشاعرة، ال نفي منافع األشياء 

اقتضت حكمة خلق العامل أن خيلق الشمس مضيئة، ويف إضاءهتا منافع للعباد، فاهلل تعاىل قبل أن 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: أّنه تعاىل. )املصطفوي(1)

 .21-22( هنج احلق ص0)

 طفوي(( يف إحدى النسخ املخطوطة املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: عليه. )املص4)
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بت املنافع عليها من غری احتياج إىل بة عليها فخلقها، وترتّ ان يعلم هذه املنافع املرتتّ خيلق الشمس ك

حالة باعثة إىل هذا اخللق، فال يلزم أن ال تكون املنافع مقصودة، بل هي مقصودة بمعنى مالحظة 

 ، انتهى.«بة عليها، ال بمعنى الغرض املوجب إلثبات النقص لهاملصلحة والغاية املرتتّ 

 :أقول

 :قوله ثانياً ، ك«ال يلزم أن تكون منافع األشياء غري مقصودة هلل تعاىل»إّن قوله أّوالً: 

ا مقصودة إن أراد به أهّن  جمملر كالمت  «لخ.. إبل هي مقصودة بمعنى مالحظة املصلحة»

ا بيانه، وإن أراد أهّن  تيان بالفعل فقد ثبت الغرض كام مرّ اإلهلل تعاىل ملحوظة له عند 

أو يف حكم العبث كام  ،تيان بالفعل فهو عبثاإلملحوظة قبل ذلك غری ملحوظة عند 

 أيضًا. مرّ 

ة، مل نقدر عىل الفعل االختياري، وليس ة الغائيّ لو فقدنا العلّ »ا ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

ا ال من أنّ  آنفاً  ه عليه ما ذكرناهر يتوّج ، ف«لخ.. إهو تعاىل كذلك للزوم النقص واالحتياج

ه تعاىل حمتاج يف موجب للنقصان، فإنّ  ة إىل الغری مطلقاً االحتياج يف الفاعليّ  م أنّ نسلّ 

ا قد ذكرنا هناك ما يدفع ذلك بوجه آخر، وهو ، عىل أنّ فاقاً ة إىل خملوقاته اتّ صفاته الفعليّ 

ام يلزم استكامله تعاىل عن علمه، واحتياجه إليه وهو جائز عند ه إنّ ما حاصله أنّ 

 فتذّكر. األشاعرة،
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[61] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۴ـ  يفعل لغرض وحكمة (1)أّن اهلل تعاىل]

ات بأُسها، ة العظمى والداهية الكربى عليهم، وهو إبطال النبوّ منه الطامّ  (0)لزم]يـ[ـه ومنها أنّ »

مها متنير إحدابمقدّ  ام تتمُّ ة إنّ النبوّ  وعدم اجلزم بصدق أحد منهم، بل حيصل اجلزم بكذهبم أمجع، ألنّ 

قه اهلل تعاىل من صدّ  كّل  ، والثانية أنّ ألجل التصديق النبّوةعي اهلل تعاىل خلق املعجزة عىل يد مدّ  أنّ 

 صادق.فهو 

ه تعاىل لو خلق املعجزة ال لغرض التصديق مل فإنّ ، ةدليل النبوّ  ، ال يتمُّ (4)امبإحدهيومع عدم القول 

خلق املعجزة لو مل يكن ألجل التصديق  تدل عىل صدق املرعي، إذ ال فرق بني النبي وغریه، فإنّ 

ه خلق هذه املعجزة، وتكون نسبة ألنّ ، قنياهلل تعاىل صدّ  ة، ويقول: إنّ النبوّ عي أن يدّ  أحدٍ  لكان لكّل 

غراء باجلهل، اإللزم ، التصديق (3)ه لو خلقها ال ألجلالنبي وغریه إىل هذه املعجزة عىل السواء، وألنّ 

إن كنت : »ه رسول السلطان، وقال للسلطانأنّ  شخصعى يف الشاهد لو ادّ  عليه، فإنّ  ه دالٌّ ألنّ 

تكرر هذا  ، ففعل السلطان ذلك، ثمّ «يف دعوى رسالتك فخالف عادتك، واخلع خامتك صادقاً 

احلارضين  قيب الدعوى، فإنّ ر من السلطان هذا الفعل عر رسالة السلطان، وتكرّ  (5)عين يدّ القول کّ 

اهلل تعاىل  إنّ »الرسالة، وقال:  عى النبّي هنا إذا ادّ هكذا  السلطان.ه رسول ذلك بأمجعهم جيزمون بأنّ 

قيب هذا الفعل من اهلل تعاىل عر  رلدعواه، وتكرّ  مقارناً  «ال يقدر الناس عليه قني بأن يفعل فعالً يصدّ 

 عاقل جيزم بصدقه، فلو مل خيلقه ألجل التصديق لكان اهلل تعاىل مغرياً  كّل  فإنّ ، ر الدعوىتكرّ 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: أّنه تعاىل. )املصطفوي(1)

 بالتاء. )املصطفوي(« تلزم»( يف الطبعة املرعشّية: 0)

 ( يف الطبعة املرعشّية: بأحدمها. )املصطفوي(4)

 ( هذه الكلمة ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(3)

 . )املصطفوي(«کّن يّدعي»حمّل « من مّدعي»( يف املطبوع من النهج: 5)
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اهلل تعاىل خلق  إنّ »، حيث قال: اً ة كاذبعي النبوّ باجلهل، وهو قبيح ال يصدر عنه تعاىل، وكان مدّ 

هذه  (1)كيف جيوز للنبّي ، ، فإذا استحال عندهم أن يفعل لغرض«املعجزة عىل يدي ألجل تصديقي

 الدعوى؟

ه خيلق ، ألنّ قه اهلل تعاىل فهو صادق کنوعة عندهم أيضاً من صدّ  كّل  وهي أنّ ، مة الثانيةواملقدّ 

واملعايص الصادرة من بني آدم، فكيف يمتنع عليه  والرشك الفسادوأنواع  والرشورضالل اإل

 .مة الثانية أيضاً تصديق الكاذب؟ فتبطل املقدّ 

ات وتكذيب ت إىل إبطال النبوّ ورصيح معتقدهم، نعوذ باهلل من عقيدة أدّ  مذهبهم هذا نّص 

عاء الرسالة، فلينظر العاقل املنصف سيلمة، حيث كذب يف ادّ الرسل، والتسوية بينهم وبني مر 

هل بلّ كفر الكافر إىل هذه املقاالت ر ويعرض عىل عقله، عقابه (4)ه وخيشى من أليمربّ  (0)فوخي

ة وهل هؤالء أعذر يف مقالتهم أم اليهود والنصارى الذين حكموا بنبوّ  ة واالعتقادات الفاسدة؟الرديّ 

؟  دة حممّ مني عليهم السالم وحكم عليهم مجيع الناس بالكفر حيث أنكروا نبوّ األنبياء املتقدّ 

حيث  من أولئك، وهلذا قال الصادق  ، فهم رّش وهؤالء قد لزمهم إنكارا مجيع األنبياء 

فساد هذا القول  د نفسه، فإنّ وال يعذر املقلّ  ،(3)«م رش الثالثةإهّن »هم وذكر اليهود والنصارى: عدّ 

 انتهى. (5)،«أحد، وهم معرتفون بفساده أيضاً  لكلُّ  معلومت 

  

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج بعد هذه الكلمة: عليه السالم. )املصطفوي(1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: خياف. )املصطفوي(0)

 ( يف إحدى النسخ املخطوطة املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: أمل. )املصطفوي(4)

يف  ما رواه الصدوق يف العلل يف املوّثق عن عبد اهلل ابن أيب يعفور عن الصادق [: »111ص 5( ويف احلدائق ]ج3)

حديٍث قال فيه بعد أن ذكر اليهودي والنرصاين واملجويس قال: والناصب لنا أهل البيت وهو رّشهم. إّن اهلل مل خيلق 

 1، ورواه شيخنا العاّلمة احلّر العامّل يف الوسائل ]ج«ألنجس منهخلقًا أنجس من الكلب، وإّن الناصب لنا أهل البيت 

 [ عن كتاب العلل أيضًا. )شهاب الدين(002ص

 .24-21( هنج احلق ص5)
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 خفضه اهلل:قال الناصب 

اهلل تعاىل لو مل خيلق املعجزة  يف هذا االستدالل من هذا الكالم أنّ  (1)أقول: حاصل ما ينقعه»

ه أنّ  لة باألغراض، واجلوابر بعض أفعاله تعاىل معلّ  لم أنّ ة، فعر لغرض تصديق األنبياء، مل يثبت النبوّ 

فهو کنوع، وإن أراد ،  فعله االختيارية الباعثة للفاعل املختار عىلة الغائيّ إن أراد هبذا الغرض العلّ 

اهلل تعاىل يفيض املعجزة بالقصد واالختيار، وغايته وفائدته تصديق النبي صىل اهلل عليه وسلم من  أنّ 

م، وحيصل له عىل إفاضة املعجزة، فهذا مسلّ  غری أن يكون تصديق النبي صىل اهلل عليه وسلم باعثاً 

 .مناغرض، وهذا مذهب األشاعرة كام قدّ من تصديق األنبياء من غری إثبات ال

ل وتأمّ  لكالمهمم عيات املخرتعة من عند نفسه من غری تفهّ هذا الرجل يفرتي عليهم املدّ  إنّ  ثمّ 

م يعنون بنفي الغرض نقص االحتياج من اهلل تعاىل، ووافقهم يف ذلك مجيع احلكامء يف غرضهم، فإهّن 

ح عليهم اليهود والنصارى؟ وإن كان رهم ويرّج فكيف يكفّ ، عى صادقاً اإلهليني، فإن كان هذا املدّ 

منهم يف عقيدة بعثهم عىل اختيارها تنزيه اهلل تعاىل من األغراض والنقص  فيكون غلطاً  ،باطالً 

 عىل الصادق  (0)واالحتياج، فكيف جيوز ترجيح اليهود والنصارى عليهم؟ ومع ذلك افرتى

ق هذا الكالم، فيجب محله عىل طائفة أخرى غری األشاعرة، هم، و إن كان قد قال الصاديف حقّ  كذباً 

، د بعد سنني كثریة من أزمان الصادق س هذه املقالة تولّ والشيخ األشعري الذي هو مؤّس  كيف

الرجل مفرت كودن كذاب مثل  لم أنّ فعر  األشاعرة كانوا بعده، فكيف ذكر الصادق فيهم هذه املقالة؟و

 ، انتهى.«رجل سوء كوادن حلة وبغداد ال أفلح من

 أقول:

عاه وبيان كذب ما ادّ  يهبه الناصب احلامر املهذار من الرتديد بشقّ  ما هنق ردُّ  قد مرّ 

                                                             

 ( النقيع: صوت الغراب. )شهاب الدين(1)

( انظر إىل تعنّت هذا الرجل وجلاجه كيف ينسب موالنا العاّلمة إىل االفرتاء؟ مع أّنك اّطلعت يف التعليقة السابقة عىل 0)

ًا ومأثورًا عن صادق أهل البيت  ، روته الفطاحل من العلامء وحفظة احلديث، وأزمنتهم متقّدمة عىل كون اخلرب مرويق

 )شهاب الدين( زمان العالمة بمئات سنني كام ال خيفى.
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 املسألة.قة احلكامء مع األشاعرة يف هذه فمن موا

فيه ، ف«لخعقيدة.. إمنهم يف  ، فيكون غلطاً عى باطالً وإن كان هذا املّد »ا قوله: وأمّ 

، واستكباراً  لوا يف حجج أهل احلق عناداً ومل يتأمّ ، العقيدة الباطلةوا عىل تلك م أرّص أهّن 

النقص واالحتياج  اهم وإيضاحهم ذلك هلم بأوضح بيان أنّ ومل يلتفتوا إىل نصحهم إيّ 

، ت واجلرأة عىل اهلل تعاىل ورسوله ، وهذا دليل التعنّ غری الزم كام مرّ وه الذي تومّه 

م أرش من اليهود صدق أهّن  مجيع األنبياء صّح  ي إىل إنكاروا فيام يؤدّ فإذا أرّص 

 .والنصارى

لصدق   ر الشيخ األشعري عن زمان موالنا الصادقه من منافاة تأّخ ما تومّه  ثمّ 

أو  أحداً ه ال يلزم من وصف شخص بأنّ  مدفوعت  ف عنه احلديث الذي رواه املصنّ 

يع اجلامعات  أن يكون ذلك الواحد املبهم املوصوف به أو مجمجاعة بوصف كّّل 

يامن باإل لزم أن يكون املوصوف وذلك ظاهر، وإاّل ، املوصوفة به موجودة عند الوصف

ِذيَن آَمنروايف قوله تعاىل:  َا الق ونحوه املوجودين يف زمان نزول اآلية دون من  َيا َأهيُّ

 فبعدهم من املؤمنني، وبطالنه ظاهر، وباجلملة مرجع الضمری البارز يف قول املصنّ 

ة املجرّب ة، وهذا الوصف صادق عىل األشعري وأتباعه هم الناصبة املجرّب حيث عدّ 

جدوا بعد زمان موالنا ، وإن ور سيجيءو ل له كام مرّ ين بالكسب الذي ال حمّص املتسرّت 

 ، فإنّ «ة جموس هذه األمةالقدريّ » من أنّ  ، وكذا احلال يف احلديث املشهور الصادق

ع ، م«املراد ّبا املعتزلة»: ، واألشاعرة يقولون«ة األشاعرةلقدريّ املراد با»املعتزلة يقولون: 

ة سنة، وال مائبأكثر من  عن زمان النبي  رمن هاتني الفرقتني متأّخ  ظهور كّل  مبدأ أنّ 

من أعدل الشهود  املعهودقصور شعور الناصب عن إدراك هذا املعنى املعلوم  خيفى أنّ 

 .اليهوده أجهل وأبلد من كوادن عىل أنّ 
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[62] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۵ـ  يفعل لغرض وحكمة (1)أّن اهلل تعاىل]

ومنها أّنه يلزم خمالفة الكتاب العزيز، ألّن اهلل تعاىل قد نّص نّصًا رصحيًا يف عّدة مواضع من »

اَم : تعاىل (0)القرآن أّنه يفعل لغرض وغاية، ال عبثًا ولعبًا. قال اهلل اَمَء َواأْلَْرَض َوَما َبْينَهر َوَما َخَلْقنَا السق

ْم َعَبًثا، وقال اهلل تعاىل: اَلِعبنِيَ  نق َواأِلْنَس وقال اهلل تعاىل:  ،َأَفَحِسْبترْم َأنقاَم َخَلْقنَاكر َوَما َخَلْقتر اجْلِ

ونِ  ِذيَن ، وقال اهلل تعاىل: (4)، وهذا الكالم نصٌّ رصيح يف الغرض والغايةإاِلق لَِيْعبردر َن الق َفبِظرْلٍم مِّ

ْمنَا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت أرحِ  وا َحرق ِهْم َعن َسبِيِل اهللقَِهادر وْا ، وقال اهلل تعاىل: لقْت هَلرْم َوبَِصدِّ ِذيَن َكَفرر ِعَن الق لر

ونَ  َكانروْا َيْعَتدر وَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصوا وق ائِيَل َعىَل لَِساِن َداور ، وقال اهلل تعاىل: ِمن َبنِي إُِْسَ

 ْم  .َوَنْبلرو َأْخَباركر

ىص، فليتّق اهلل املقّلد يف وا آليات الداّلة عىل الغرض والغاية يف أفعال اهلل تعاىل أكثر من أن حتر

نفسه وخيش عقاب ربه وينظر فيمن يقّلده، هل يستحقُّ التقليد أم ال؟ ولينظر إىل ما قال، وال ينظر 

ر فيه من تذكر وجاءكم أو مل نعمركم ما يتذكإىل من قال، وليستعّد جلواب رّب العاملني، حيث قال: 

املستندة إىل العقل الذي  (3)، فهذا كالم اهلل تعاىل عىل لسان النذير، وهاتيك األدلة العقليّةالنذير

فبرش عبادي الذين جعله اهلل تعاىل حّجة عىل برّيته، وليدخل يف زمرة الذين قال اهلل تعاىل عنهم: 

، وال يدخل م اهلل وأولئك هم أولوا األلبابيستمعون القول، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداه

قالوا ربنا أرنا اللذين أضالنا من اجلن واإلنس نجعلهام حتت نفسه يف زمرة الذين قال اهلل عنهم: 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: أّنه تعاىل. )املصطفوي(1)

 ( لفظ اجلاللة ليس موجودًا يف املطبوع من النهج يف هذا املوضع وكذا فيام يأيت من اآليات. )املصطفوي(0)

 )املصطفوي(«. يف الغرض والغاية»حمل « يف التعليل بالغرض والغاية»( يف املطبوع من النهج: 4)

 املطبوع من النهج: العدلّية. )املصطفوي(( يف 3)
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ة لوضوح األدلّ  (0)طويل عىل الفكر (1)، وال يرعذر بقرص العمر، فهو بهاألسفلنيأقدامنا ليكونا من 

 انتهى. (4)،«ة متتابعة، والعلامء متظافرةالرسل متواترة، واألئمّ وظهورها، وال بعدم املرشدين، ف

 قال الناصب خفضه اهلل:

فهو حممول عىل ، ة عىل تعليل أفعاله تعاىلما ورد من الظواهر الدالّ  أقول: قد ذكرنا فيام سبق أنّ »

، فاملراد ليعبدونوما خلقت اجلن واإلنس إال ة، فقوله تعاىل: الغاية واملنفعة دون الغرض والعلّ 

 العبادة كانت باعثاً  كانت هي العبادة، ال أنّ  فيهغاية خلق اجلن واإلنس واحلكمة واملصلحة  منه أنّ 

ا حممولة لنا عىل الفعل كام يف أرباب اإلرادة الناقصة احلادثة، وكذا غریه من نصوص اآليات، فإهّن 

 ، انتهى.«ال عىل الغرضواحلكمة، عىل الغاية 

 أقول:

يقنّا فيام سبق أّن ما تومّهوه من استلزام إثبات الغرض للنقص مردود ال يصلح قد ب

 باعثًا لتأويل النصوص، فالصواب إبقاؤها عىل ظواهرها.

                                                             

 ( هذه الكلمة غری موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( أي العمر وإن قرص فهو طويل عند الفكر، ألّنه ال يقتيض زمانا طوياًل لتحقيق احلق لوضوح األدّلة. )املؤّلف(0)

 .23-24( هنج احلق ص4)
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[63] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۶ـ  يفعل لغرض وحكمة (1)أّن اهلل تعاىل]

بأعظم أنواع العذاب،  – كالنبي  –ومنها أّنه يلزم جتويز تعذيب أعظم املطيعني هلل تعاىل »

بأعظم مراتب الثواب، ألّنه إذا كان يفعل ال لغرض  –كإبليس وفرعون  –وإثابة أعظم العاصني له 

مل يكن تفاوت ر لغری غرض ، بل جماناً وال يرتك الفعل لكونه قبيحاً  ،(0)وغاية، وال لكون الفعل حسناً 

ه ال يثيب املطيع لطاعته، وال يعاقب العايص د املرسلني وبني إبليس يف الثواب والعقاب، فإنّ بني سيّ 

ة الثواب دا عند االعتبار يف اإلثابة واالنتقام مل يكن ألحدمها أولويّ انه، فهذان الوصفان إذا جترّ لعصي

وال العقاب دون اآلخر، فهل جيوز لعاقل خياف اهلل تعاىل وعقابه أن يعتقد يف اهلل تعاىل مثل هذه 

سن إليه وحيسن إىل من إىل من أح ييسءه ا لو نسب غریه إىل أنّ الواحد منّ  العقائد الفاسدة؟ مع أنّ 

يكرهه أدون  يشءه إىل ومل يرض ذلك منه، فكيف يليق أن ينسب ربّ  والسبأساء إليه قابله بالشتم 

 (4).«الناس لنفسه؟

 قال الناصب خفضه اهلل:

الفاعل املختار احلكيم مل  مل يقل بأنّ  أحداً  تاج إىل بيان، ألنّ هذا الوجه بطالنه أظهر من أن حير »

أفعاله متقنة،  نّ أ م يقولون يف إثبات صفة العلميالحظ غايات األشياء واحلكم واملصالح فيها، فإهّن 

أن يالحظ الغاية واحلكمة، فمالحظة الغاية واحلكمة يف  فال بدّ ، أفعاله متقنة ـ]ـت[من كان وكّل 

ذا كان كذلك، كيف جيوز التسوية بني العبد املطيع من إثباته بالنسبة إليه تعاىل، وإ األفعال ال بدّ 

                                                             

 اىل. )املصطفوي(( يف املطبوع من النهج: أّنه تع1)

( فيه إشارة إىل أّن ما قالوه يف هذه املقام من أّن أفعاله تعاىل مشتملة عىل احلكمة واملصلحة يف ذاته لكن ليس ملحوظًا 0)

له ذلك عىل وجه العّليقة والغرضّية ينايف ما قالوا يف بحث احلسن والقبح من أّنه ال حسن للفعل يف نفسه قبل ورود 

 ]فـ[ـتأّمل. )املؤّلف(الرشع، 

 .23( هنج احلق ص4)
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 والعبد العايص؟

نوا روا هذا النزاع، ومل يبيّ ة مل حيرّ الفريقني من األشاعرة واملعتزلة ومن تابعهم من اإلماميّ  وعندي أنّ 

ة، م فهموا من كالم األشاعرة نفي الغاية واحلكمة واملصلحت عىل أهّن ة املعتزلة دلّ أدلّ  جّل  حمله، فإنّ 

فاقيات كأفعال من مل يالحظ الغايات، واعرتاضاهتم واردة عىل هذا، فنقول: أفعاله اتّ  نّ أ م يقولونوأهّن 

هلذه الدواعي املختلفة من ترجيح  ها دواعي خمتلفة، وال بدّ مبدئ األفعال الصادرة من اإلنسان مثالً 

م عىل د الفاعل عىل الفعل مقدّ ح هو اإلرادة احلادثة، فذلك الداعي الذي بعبعضها عىل بعض، واملرّج 

مل يكن للفاعل املختار أن يفعل ذلك الفعل، فهذا الفعل باالختيار حيتاج يف  وجود الفعل، ولوالهر 

هذا تعريف الغرض يف اصطالح  والغرضرة ة الغائيّ صدور الفعل عنه إىل ذلك الباعث وهو العلّ 

يف أفعال صاحب هذا الغرض لزمه إثبات ه تعاىل رض هذا عىل املعتزيل فاعرتف بأنّ القوم، فإن عر 

ه ينفي الصفات الزائدة ليدفع االحتياج، فكيف ، ألنّ وهو ال يقول هبذا قطّ ، االحتياج هلل تعاىل يف أفعاله

أنه ينفي الصفات الزائدة ليدفع االحتياج إىل هذا من اهلل  ي إىل االحتياج؟ فال شّك ز الغرض املؤدّ جيوّ 

خلق  اهلل تعاىل مثالً  نّ أإثبات الغرض دفع العبث من أفعاله تعاىل، فهو يقول مراده من  تعاىل، فبقي أنّ 

يعني غاية اخللق واملصلحة التي الحظتها حكمة اهلل تعاىل ودارت عليها هي املعرفة، ال ، اخللق للمعرفة

ه يفعل األفعال ال لغرض ومقصود كالعابث والالعب، فهذا عني ما يقوله األشاعرة من إثبات أنّ 

 ، انتهى.«عىالنزاع نشأ من عدم حترير املدّ  لم أنّ لغاية واملصلحة، فعر ا

 أقول:

 حيكم آخراً  ف أظهر من أن خيفى، ثمّ بطالن ما ذكره املصنّ  ه حيكم بأنّ أنّ  من العجب

 بوجه!ه صالح للصلح بأنّ 

مل يالحظ غايات  املختارالفاعل  بأنّ  مل يقل أحداً  ألنّ »ا ما ذكره بقوله: وأمّ 

غری مالحظ لغايته،  لليشءالفاعل  عىل عدم القول بأنّ  ام يدّل إنّ ، ف«لخ.. إاألشياء

ه جيعل تلك ، ال أنّ اليشءر تلك الغاية واملصلحة احلاصلة يف ذات ه يتصوّ بمعنى أنّ 

عنه، واملعتزلة يوجبون مالحظة  اليشءة لصدور ذلك وعلّ  الغاية واملصلحة منشئاً 
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 اليشءة لصدور ذلك وعلّ  تلك الغاية منشئاً  ، بمعنى قصده كوناليشءالفاعل لغاية 

ر الغاية احلاصلة يف ذات الفعل بدون د تصوّ جمرّ   أنّ عنه، وأين هذا من ذاك؟ ومن البنّي 

لصدور الفعل، ال يمنع عن التسوية بني العبد املطيع والعبد العايص،  عل منشئار أن جير 

فعل، فيجوز استعامله يف لصدور ال ة ومنشئاً ر ذلك، وال جيعله علّ تصوّ جلواز أن ير 

 فيه.خالف ما اقتضته الغاية الكائنة 

من غری  فهو مبني عىل ّتليطه املذكور فيكون صلحاً ، ا ما ذكره من الصلحوأمّ 

 ترايض اخلصمني.
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱ـ  تعاىل يريد الطاعات ويكره املعايص اهلل يف أنّ ]

 .ه تعاىل يريد الطاعات ويكره املعايصيف أنّ ، املطلب اخلامس»

اهلل تعاىل أراد الطاعات سواء وقعت أو ال، ومل يرد املعايص سواء  قالوا: إنّ  ة.هذا مذهب اإلماميّ 

 ال.وقعت أو ال، ومل يكره الطاعات سواء وقعت أو 

ما وقع يف  اهلل تعاىل يريد كّل  وخالفت األشاعرة مقتىض العقل والنقل يف ذلك، فذهبوا إىل أنّ 

ا مل يقع، سواء كان طاعة أو ال، وسواء م سواء كان طاعة أو ال، وسواء أمر به أو ال، وكره كّل ، الوجود

املعايص الواقعة يف الوجود من الرشك والظلم واجلور والعدوان وأنواع  أمر به أو هنى عنه، فجعلوا كّل 

الطاعات التي مل تصدر  هلا. وكّل  ه حمبٌّ نّ أ هبا، وبعضهم قال ه تعاىل راضٍ وأنّ ، الرشور مرادة اهلل تعاىل

الكافر فعل   ال يكره، وأنّ ه تعاىل أمر بام ال يريد وهنى عاّم تعاىل غری مريد هلا، وأنّ مكروهة هلل الكفار عن 

 منه.يامن والطاعة اإلتعاىل من  (1)يف كفره ما هو مراد اهلل تعاىل، وترك ما كرهه اهلل

 :وهذا القول تلزم منه حماالت

ه تعاىل ا أنّ نق راهة احلسن قبيحة، وقد بيّ ، وك(0)إرادة القبيح قبيحة ألنّ ، منها نسبة القبيح إىل اهلل تعاىل

 انتهى. (4)،«هاه عن فعل القبائح كلّ منزّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

غری مريد ملا ال يكون، ، اهلل تعاىل مريد جلميع الكائنات مذهب األشاعرة أنّ  أقول: قد سبق أنّ »

إليه تعاىل مجلة،  إسناد الكّل  فقوا عىل جوازراد له، وما ليس بكائن ليس بمراد، واتّ مر  كائنٍ  فكلُّ 

ه تعاىل ة أنّ ومذهب املعتزلة ومن تابعهم من اإلماميّ موضعه. واختلفوا يف التفصيل كام هو مذكور يف 

                                                             

 )املصطفوي(«. قبيحة»بالتذكری حمّل « قبيح»( يف املطبوع من النهج: 1)

 ( لفظ اجلاللة ليس موجودًا يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(0)

 .25-23( هنج احلق ص4)
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كاره للمعايص والكفر، ودليل ، منها فهو مريد للمأمور به، ا أفعال العبادمريد جلميع أفعاله، وأمّ 

 بالرضورة.بال إكراه مريد له  ليشءاوخالق ، هاه خالق لألشياء كلّ األشاعرة أنّ 

به هذا الرجل يف عدم جواز إرادة اهلل تعاىل للرشك واملعايص فهو من استدالالت  ا ما استدّل وأمّ 

ه ريض ال أنّ ، ره اهلل تعاىل يف األزل للكافرقدّ  ه أمرت الرشك مراد هلل تعاىل بمعنى أنّ  أنّ  املعتزلة، واجلوابر 

 باإلرادة.باب التباس الرضا وأمر املرشك به، وهذا من  به

عدم تعلق  بالكراهةا كون الطاعات التي مل تصدر عن الكفار مكروهة هلل تعاىل، فإن أراد وأمّ 

ه مل حيصل يف فهو باطل، ألنّ ، جد، وإن أراد عدم الرضا بهه لو أراد لور فصحيح، ألنّ  ،اإلرادة به

 عدمه.ق به الرضا أو يتعلّ  حّتىالوجود 

سالم، ومل يرد إسالمهم، بمعنى باإله تعاىل أمر الكفار  يكره، فإنّ أمر بام ال يريد وهنى عاّم  ه تعاىلا أنّ وأمّ 

لو كان الغرض من األمر  ام يكون سفهاً من السفه، وال حمذور فيه، وإنّ  وهذا ال يعدُّ ، عدم تقدير إسالمهم

 .سفهاً  ة عليهم، فال يعدّ ن إلمتام احلجّ ام كاه ربّ هذا االنحصار کنوع، ألنّ  يف إيقاع املأمور به، ولكنّ  منحرصاً 

اإلرادة  إرادة القبيح قبيحة، فجوابه أنّ  ا ما ذكره من لزوم نسبة القبيح إىل اهلل تعاىل ألنّ وأمّ 

وتقدير خلق القبيح يف نظام العامل ليس بقبيح من الفاعل املختار، إذ ال قبيح بالنسبة ، بمعنى التقدير

خلق  ألنّ  ،لزاماإله مشرتك فإنّ ، وهو کنوع عندنا، ومع هذا، القبح العقّل عىل هذا مبنيٌّ  إليه، عىل أنّ 

 ، انتهى.«ا ومنكمفاق منّ ، واهلل تعاىل خلقه باالتّ اخلنزير الذي هو القبيح يكون قبيحاً 

 أقول:

ام اهلل سبحانه خالق ما صغرى ما ذكره من دليل األشاعرة کنوعة، وإنّ  ال خيفى أنّ 

 سبحانه.ال يليق صدورها منه  ه، والقبائح الصادرة من الشاهدعىل رّش  يكون خریه غالباً 

فهو مبني عىل ما اخرتعه واصطلحه من جعل اإلرادة ، ا ما ذكره من اجلوابوأمّ 

من طوائف  (1)ةه يمكن كونه قد تبع يف ذلك للنعامنيّ بمعنى التقدير، وقد سبق أنّ 

                                                             

بمؤمن الطاق البجّل الكويف، أورده شيخ الطائفة ( عّدة انتسبوا إىل حمّمد بن عّل بن النعامن أيب جعفر األحول املشتهر 1)
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ر. فتذكّ ، من كالم شارح العقائد الصطالح أصحابه عىل ذلك اً الشيعة، وكونه متومّه 

ا نمنع كون الرشك ونحوه ل البحث والنزاع، ألنّ إن أراد بالتقدير اخللق فهو أوّ  ،وأيضاً 

عالم والكتابة واإلمن القبائح املشاهدة يف الشاهد صادرة عنه تعاىل، وإن أراد التبيني 

كام عرفت  النزاع فهو خارج عن حمّل ، يف اللوح املحفوظ ونحو ذلك من معاين القدر

 مريّض.الفرق بني اإلرادة والرضا غری  أنّ  يف بحث القضاء والقدر، وقد سبق أيضاً 

، «ا كون الطاعات التي مل تصدر عن اهلل تعاىل مكروهة له تعاىلوأمّ »: ا ما ذكره بقولهوأمّ 

بال امرتاء،  وهو افرتاءت ، فذكره املصنّ  يشءت ه يف زعمه أنّ اه بالرتديد اآليت يظهر من تعقيبه إيّ ف

ه نّ أالطاعات التي مل تصدر عن الكفار مكروهة هلل تعاىل، بل قال  املصنف مل يذكر أنّ  ألنّ 

ه بأنّ  ذلك الرتديد مردودت  تعاىل أراد الطاعات سواء وقعت أو ال، وأين هذا من ذاك؟ مع أنّ 

من  ألنّ  وهو ظاهر البطالن،، جودهوق الرضا بالفعل فرع تعلّ  ه الثاين أنّ فهم من شقّ ير 

 بعد.ه مل حيصل التزويج مع أنّ ، اهاا رضيت بتزوجيه إيّ هّن أقال ير ، خطب امرأة فأجابته

                                                                                                                                               

كان حسن االعتقاد واهلدى، حاذقًا يف »[، وقال يف حّقه ما حاصله: 141املحّقة أبو جعفر الطويس يف الفهرست ]ص 

، قال أبو حنيفة له: قد صناعة الكالم، ُسيع احلارض واجلواب، وله مع أيب حنيفة مناظراتر منها ملّا مات الصادق 

، وقد لقي . وهو من أصحاب الصادق -يعني إبليس  -ت إمامك، قال: لكّن إمامك ال يموت إىل يوم القيامة ما

، ولقي زين العابدين وكان شاعرًا، وله كتب منها كتاب اإلمامة زيد بن زين العابدين وناظره عىل إمامة أيب عبد اهلل 

 [.1[ ويف فهرست ابن النديم ]ص 422ص  5وذكره يف لسان امليزان ]ج «. وكتاب املعرفة وغریمها

أقول: ومن تآليفه كتاب الرّد عىل املعتزلة يف إمامة املفضول، وكتاب اجلمل يف أمر طلحة والزبری، وكتاب إثبات الوصّية، 

، وكتاب افعل مل فعلت، وكتاب افعل ال تفعل، قال فيه أّن كبار الفرق أربعةر القدرّية، واخلوارج، والعاّمة، والشيعة

[، ثّم ال يذهب عليك أّن 413ص 1وعنّي الشيعة بالنجاة يف اآلخرة من هذه الفرق كام نقله الشهرستاين يف امللل ]ج

النعامنّية نسبوا إىل املرتجم مقاالت منكرة هو بريءت منها كام يرفصح عن ذلك كلامت الفطاحل من أرباب كتب الرتاجم 

 وغریه عىل جاللته. )شهاب الدين( خ الطائفة من الفريقني، وكفى يف ذلك نصُّ أصحابنا كشي
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فجوابه أن اإلرادة بمعنى التقدير، وتقدير خلق القبيح يف نظام »: ا ما ذكره بقولهوأمّ 

 ظاهر. فوهنهر  ،«لخ.. إالعامل

 .التقدير لغة وعرفاً اإلرادة مل جتئ بمعنى  من أنّ  مراراً  فلام مرّ  ،الً ا أوّ أمّ 

خللق القبيح أي  جعله ظرفاً  جمّرد «يف نظام العامل»ه إن أراد بقوله فألنّ  ،ا ثانياً وأمّ 

وإن أراد  ،فهذا لغو من القول كام ال خيفى، خلق القبيح الواقع يف مجلة خملوقات العامل

فهو ، بهشعار إىل مدخلية خلق القبيح يف نظام العامل وتعليل حسنه يف اجلملة اإلبه 

خمالف ملذهب األشعري النايف لتعليل األفعال، ولقاعدة األصلح بنظام الكل كام 

 ة.ذهب إليه احلكامء واإلماميّ 

 لتمّ  «إذ ال قبيح بالنسبة إليه تعاىل»بقوله  ما ذكره آخراً  ه لو تمّ فألنّ  ،ا ثالثاً وأمّ 

ة مات بالعلّ املقدّ  وال يظهر وجه لتعليل تلك، مات السابقةاملقدّ  (1)، ولرغيتعىاملدّ 

 خيفى.املذكورة كام ال 

ه ال معنى لإلرادة عند يف كالم الناصب خلط وخبط، وأنّ  وباجلملة ظهر أنّ 

 إرادة القبيح قبيحة، ألنّ  وحينئذ نقول: إنّ ، صةمن الصفة املخّص   ما مرّ األشاعرة إاّل 

 :يف قوله تعاىلكام أوعدهم بفعله ، اهلل تعاىل أوعد الكفار والشياطني بإرادة القبيح

 وِت وا إىَِل الطقاغر وَن َأن َيَتَحاَكمر ِريدر ْم إىل قوله تعاىل:  ير ِضلقهر ْيَطانر َأن ير ِريدر الشق َوير

وأتى بمثله  يشءعن  ون من هنى شخصاً العقالء يذمّ  اآلية، مع أنّ ، َضاَلاًل َبِعيًدا

 :لقوهلم

ــه ــأيت مثل ــٍق وت ــن خل ــه ع  ال تن
 

 يمر عـــارت عليـــك إذا فعلـــت عظـــ
 

 

                                                             

 ، ولكّن املرثبت هنا من إحدى النسخ اخلطيّة املرعتمد عليها يف تلك الطبعة. )املصطفوي(«لغي»( املرثبت يف الطبعة املرعشيّة: 1)
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲ـ  تعاىل يريد الطاعات ويكره املعايص اهلل يف أنّ ]

 (1).«منها كون العايص مطيعًا بعصيانه، حيث أوجد مراد اهلل تعاىل، وفعل وفق مراده»

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: جوابه أّن املطيع من أطاع األمر، واألمر غری اإلرادة، فاملريد هو املقّدر لألشياء ومرّجح »

قال أّن اخللق أطاعوه. نعم، إذا أمرهم بيشء وجوداهتا، فإذا وقع  اخللق عىل وفق إرادته، فال ير

 ، انتهى.«فأطاعوه يكونون مطيعني

 أقول:

قد مّر بيان أّن األمر مستلزم لإلرادة، وأّن كون اإلرادة بمعنى التقدير واملريد 

 بمعنى املقّدر من اخرتاعات الناصب وتقديراته ومتوهياته، ومع ذلك ال يسمن وال

 يغني من جوع كام ال خيفى.

                                                             

 .25( هنج احلق ص1)
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[66] 

 املصنّف رفع اهلل درجته: قال

 [۳ـ  تعاىل يريد الطاعات ويكره املعايص اهلل يف أنّ ]

حيث مل يروجد،  (0)، ألّنه أمر الكافر باإليامن وكرهه منه من(1)ومنها كونه تعاىل يأمر بام يكرهه»

لُّ وينهى عاّم يريده ألّنه هناهر عن الكفر وأراده منه، وكّل من فعل ذلك من أشخاص البرش نسبه ك

عاقل إىل السفه واحلمق، تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا كبریًا، فكيف جيوز للعاقل أن ينسب إىل رّبه تعاىل ما 

 انتهى. (4)،«يترّبأ هو منه ويتنّزه عنه؟

 قال الناصب خفضه اهلل:

ام يكون كذلك لو كان الغرض ، وإنّ األمر بخالف ما يريده بعد سفهاً  أقول: قد سبق املنع من أنّ »

املمتحن لعبده هل يطيعه أم ال؟ قد يأمره  يف إيقاع املأمور به، وليس كذلك، ألنّ  األمر منحرصاً من 

 .وال يريد منه الفعل

 سيده.قال: امتثل أمر ه إذا أتى العبد بالفعل ير فألنّ ، حقيقة الصادر منه أمراً  ا أنّ أمّ 

أطاع أو عىص، فال سفه يف ر االمتحانوهو ، ه ال حيصل مقصودهفألنّ ، ه ال يريد الفعل منها أنّ وأمّ 

 «.األمر بام ال يريده اآلمر

 أقول:

ذلك املنع مكابرة، وما استند به عىل كون األمر يف تلك الصورة أمر  قد سبق أنّ 

ذلك ال يكفي يف  بأنّ  مدفوعت  «امتثل أمر سيده»قال: ه إذا أتى العبد بالفعل ير حقيقة بأنّ 

، ولو كفى صورة األمر يكون ذلك املأمور به مراداً أن  حصول حقيقة األمر، بل ال بدّ 

                                                             

 )املصطفوي(«. يكرهه»حمّل « يكره»( يف املطبوع من النهج: 1)

 ساقطة من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« من»( كلمة 0)

 .25( هنج احلق ص4)
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: كقوله تعاىل فاقاً وصدق االمتثال يف ذلك، لزم أن يكون اخلرب املراد به األمر اتّ 

 
ٍ
وء رر ِسِهنق َثاَلَثَة قر بقْصَن بَِأنفر ه إذا سمعه حقيقة، ألنّ  خرباً  ،اآلية َوامْلرَطلقَقاتر َيرَتَ

 ة، وبطالنه ظاهر.مشتمل عىل النسبة التامّ ه كالم خربي املخاطب حيكم بأنّ 
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[67] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۴ـ  تعاىل يريد الطاعات ويكره املعايص اهلل يف أنّ ]

كقوله تعاىل: ، ه تعاىل يكره املعايص ويريد الطاعاتة الشاهدة بأنّ القرآنيّ ومنها خمالفة النصوص »

 ِْلِعَباد ْلاًم لِّ ِريدر ظر وًها، وَوَما اهللقر ير لَِك َكاَن َسيِّئرهر ِعنَد َربَِّك َمْكرر لُّ َذ  ْم َواَل و ،كر إِنق اهللقَ َغنِيٌّ َعنْكر

ْفَر َوإِْن  مْ َيْرىَض لِِعَباِدِه اْلكر وا َيْرَضهر َلكر رر ِبُّ الَفَسادَ و، َتْشكر ، إىل غری ذلك من اآليات، َواهللّر الَ حير

 انتهى. (1)،«العقل عليه؟ غرض خيالفون هؤالء القرآن العزيز وما دّل  فرتى ألّي 

 قال الناصب خفضه اهلل:

معنى السخط واالستسحان ويقابله الكراهة ب الرضاستعمل لفظ اإلرادة ويراد به أقول: قد ير »

ْلِعَبادِ وعدم الرضا، فقوله تعاىل:  ْلاًم لِّ ِريدر ظر ، أريد من اإلرادة الرضا، فسلب الرضا َوَما اهللقر ير

الرتجيح  مبدأأو  والرتجيحوأما اإلرادة بمعنى التقدير ، سة، وهذا عني املذهببالظلم عن ذاته املقدّ 

 ، انتهى.«حممولة عىل اإلرادة بمعنى الرضاوهو معنى آخر وسائر النصوص ، فال تقابله الكراهة

 أقول:

ا كون اإلرادة بمعنى ق بدونه، وأمّ ن الرضا، وال تتحقّ اإلرادة تتضمّ  أنّ  قد مرّ 

،  العذاب الواصبه من مصطلحات الناصب، وال جيديه إاّل أنّ  فقد مرّ ، التقدير

 وعطف الرتجيح عىل التقدير خلط وتلبيس ال خيفى عىل الطايف والراسب.

                                                             

 .29-25( هنج احلق ص1)
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۵ـ  تعاىل يريد الطاعات ويكره املعايص اهلل يف أنّ ]

 ألنّ ، ق الدواعي وانتفاء الصوارفإسناد أفعال العباد إىل حتقّ  (1)وهو، ومنها خمالفة املحسوس»

ف، فيثبت هلل تعاىل يف رصاحلسن جهة دعاء والقبح جهة  (0)نّ ألالطاعات حسنة واملعايص قبيحة، و

ثبوت الصارف، وانتفاء الداعي،  (4)وانتفاء الصارف عنها، ويف القبيحالطاعة دعوى الداعي إليها، 

، وال داعي اجلهل إلحاطة (3)اهه ليس داعي احلاجة الستغنائه تعاىل، وال داعي احلكمة ملنافاهتا إيّ ألنّ 

ق ثبوت الداعي إىل الطاعات وثبوت الصارف يف املعايص، فثبت إرادته يتحقّ  علمه به، فحينئذٍ 

 انتهى. (5)،«اهته للثاينل وكرلألوّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

ال ينايف سبق إرادة اهلل تعاىل  الصوارفق الدواعي وانتفاء أقول: إسناد أفعال العباد إىل حتقّ »

 للمحسوس.سناد بواسطة الكسب واملبارشة، فال يكون خمالفة اإل ألفعاهلم وخلقه هلا، ألنّ 

 ، انتهى.«ني، وقد أبطلنامهاعىل إثبات احلسن والقبح العقليّ  فهو مبنيٌّ ، ا ما ذكره من الدليلوأمّ 

 أقول:

ف مراد املصنّ  من الداعي ماذا؟ فإنّ   فمراد املصنّ  الناصب مل يفهم أنّ  إنّ 

ومجهور املعتزلة بالعلم بالنفع  ةة عنده وعند سائر اإلماميّ بالداعي اإلرادة املفّّس 

                                                             

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: هي. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. وألنّ »حمّل « وأنّ »( يف الطبعة املرعشّية: 0)

بح. )املصطفوي(4)  ( يف املطبوع من النهج: القر

 ( يف املطبوع من النهج: إّياها. )املصطفوي(3)
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م من كالم توهّ كيف يمكن أن ير  نئذٍ والعلم باألصلح عىل اختالف العبارتني، وحي

ق الدواعي وانتفاء الصوارف ينايف إسناد أفعال العباد إىل حتقّ  عى أنّ ه ادّ ف أنّ املصنّ 

ف حاصل كالم املصنّ ، وباجلملةذلك؟ ه ال ينايف بأنّ  عليه ردُّ ى ير حتّ  تعاىلسبق إرادة اهلل 

ما وقع يف الوجود من الطاعة  ه تعاىل يريد كّل ما ذهب إليه األشاعرة من أنّ  أنّ 

ة بالعلم واملعصية خيالف ما هو املحسوس من إسناد األفعال إىل داعي اإلرادة املفّّس 

املوجودات كام قالوا يلزم أن يفعل من غری  لكّل  ه لو كان الباري تعاىل مريداً بالنفع، فإنّ 

بعض تلك  ة يف إصداروبدون مالحظة األصلح، إذ ال نفع وال أصلحيّ ، علم بالنفع

وهي القبائح املحكوم عليها يف الشاهد بالقباحة، وعىل هذا ال يصری كالم ، املوجودات

 مرتبطاً  الً كام ال خيفى، ومن حصل له معنى حمّص  ف أصالً لكالم املصنّ  الناصب مقابالً 

ا ما ذكره من إبطال قاعدة احلسن فنحن يف صدد االستفادة، وأمّ ، فبكالم املصنّ 

 .آنفاً  رناهر ا قرّ ، فقد عرفت بطالن إبطاله کّ والقبح العقليني
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 اهلل درجته:قال املصنّف رفع 

 .تعاىلى املطلب السادس يف وجوب الرضا بقضاء اهلل »

سالم عىل وجوب الرضا اإلة واملعتزلة وغریهم من األشاعرة ومجيع طوائف اإلماميّ  تفقاتّ 

ة عىل مجاع والنصوص الدالّ اإللزمهم منه خرق  األشاعرة قالوا قوالً  إنّ  ثمّ ، بقضاء اهلل تعاىل وقدره

ر يف الوجود غری اهلل تعاىل اهلل تعاىل يفعل القبائح بأُسها، وال مؤثّ  أنّ  (1)وهو، ءوجوب الرضا بالقضا

من الطاعات والقبائح، فتكون القبائح من قضاء اهلل تعاىل عىل العبد وقدره، والرضا بالقبيح حرام 

وهي ، متنيمجاع، فيجب أن ال يرىض بالقبيح، ولو كان من قضاء اهلل تعاىل لزم إبطال إحدى املقدّ باإل

مجاع، اإلوكالمها خالف ، (0)ا عدم وجوب الرضا بقضائه تعاىل وقدره، أو وجوب الرضا بالقبيحإمّ 

 ما هو ه ال يفعل إاّل وأنّ ، والفواحش (5)القبيح (3)ه عن الفعلاهلل تعاىل منزّ  من أنّ  ةقول اإلماميّ  (4)ا عىلأمّ 

كان الرضا بقضائه  (9) جرمالفيف وجوب الرضا هبذه األشياء،  حكمة وعدل وصواب، وال شّك 

مجاع يف ترك الرضا بقضاء اهلل، وال اإل، وال يلزم منه خرق ة واملعتزلة واجباً وقدره عىل قواعد اإلماميّ 

 انتهى. (1)،«يف الرضا بالقبائح

                                                             

 ( الواو ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

بح. )املصطفوي(0)  ( يف املطبوع من النهج: بالقر

 ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(« عىل»( كلمة 4)

دى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية، وكذا يف جاءت جمّردة عن األلف والالم يف إح« الفعل»( كلمة 3)

 املطبوع من النهج. )املصطفوي(

 ( يف املطبوع من النهج: القبايح. )املصطفوي(5)

يف هذا املوضع عن الشيخ  ساقطة من الطبعة املرعشّية، ونقل السّيد املرعيش « فال جرم: »( الفاء يف قوله 9)

قيل: ال جرم بمعنى ال شّك، وعن الفّراء: هي كلمة بمعنى ال بّد وال حمالة، فجرت عىل »قوله:  الطرحيي النجفي 

 )املصطفوي(.«. ذلك وكثرت حّتى حتّولت إىل معنى القسم، وصارت بمعنى حّقاً 
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 قال الناصب خفضه اهلل:

القبائح إليه ا لزوم نسبة فعل وجوب الرضا بقضاء اهلل تعاىل مذهب األشاعرة، وأمّ  قد سبق أنّ »

وال قبيح بالنسبة ، خلق القبيح ليس فعله ه غری الزم، ألنّ تعاىل، فقد عرفت بطالنه فيام سبق، وأنّ 

 .إليه

والقضاء  ،ات ال قضاءالقبائح مقضيّ  أنّ  ، فجوابهر «فتكون القبائح من قضاء اهلل تعاىل»ا قوله: وأمّ 

، متني وجوب الرضا بقضاء اهلل تعاىل وقدرهفعل اهلل تعاىل، والقبيح هو املخلوق، ونختار من املقدّ 

، «كام عرفته، ومل يلزم منه خرق إمجاع بل هو املقيضُّ ، وال نرىض بالقبيح، والقبيح ليس هو القضاء

 انتهى.

 أقول:

ه ال معنى لعدم خلق القبيح قبيح، وأنّ  بناه من بيان أنّ نعم قد سبق ذلك مع ما تعقّ 

ا الفرق بني القضاء واملقيض کّ  النسبة إليه، وأنّ قبح القبيح عند صدوره عنه تعاىل وب

، بل أيضاً  هنا ونقول: جيب الرضا باملقيّض هل عىل بطالنه، ونزيد عىل ذلك يقيض التأمّ 

 ه إذا اختار اهلل لعبده شيئاً ا اشتهر من وجوب الرضا بالقضاء، وذلك ألنّ هو املراد کّ 

رين ل بعض املتأّخ ة، وفّص للعبوديّ  كان منافياً  يرضاهوأرضاه، فال خيتاره العبد وال 

 :(1)هنا، وقاله

ــرّب » ــار دينــي رشعــي، فالواجــب عــىل  اختيــار ال ــده نوعــان، أحــدمها اختي لعب

َوَمـا َكـاَن قـال تعـاىل:  سـيده.العبد أن ال خيتار يف هذا النوع غـری مـا اختـاره لـه 

هر  ـولر ْؤِمنٍَة إَِذا َقىَضـ اهللقر َوَرسر رْؤِمٍن َواَل مر
ةر ِمـْن َأْمـِرِهمْ ملِ ـرَیَ

مر اخْلِ ـوَن هَلـر  ،َأْمـًرا َأْن َيكر

 اً فاختيــار العبــد خــالف ذلــك منــاف إليامنــه وتســليمه ورضــاه بــاهلل رّبــ

                                                             

، فنحنر حّددناه حسب «انتهى»قول بكلمة مل حيّدد املن ، ثّم إّنه «بعض املتأّخرين»( مل يتبنّي لنا من املقصود بقوله 1)

 السياق باجتهاٍد منّا حيتمل الصواب واخلطأ، فليرتنّبه لذلك. )املصطفوي(
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 رسوالً. د محمّ بو ،سالم ديناً وباإل

اختيار كـوين قـدري ال يسـخطه الـرب كاملصـائب التـي يبـتّل عبـده ، النوع الثاين

منهــا إىل القــدر الــذي يرفعهــا عنــه ويكشــفها، ه فــراره وهــذا ال يرّضــ، حمنــةهبــا 

ــ ة، وإن كــان فيــه منازعــة للقــدر بالقــدر، فهــذا ولــيس يف ذلــك منازعــة للربوبّي

ــاً  ــون واجب ــارة يك ــتحباً ت ــون مس ــارة يك ــاً ، وت ــون مباح ــارة يك ــتوي  ، وت مس

ــاً  ــارة يكــون حرام ــارة يكــون مكروهــاً الطــرفني، وت ــ، وت ــذي ال ، وأّم ا القــدر ال

 فالعبـد مـأمور بسـخطه، ومنهـيٌّ ، ل قـدر املعايـب والـذنوبه وال يرضـاه مثـحيبّ 

 .لفتأمّ ، «عن الرضا به

ما معنى قولكم يف القضاء والقدر؟ وهل أفعال العباد »: إن قال قائل، تكميل مجيل

احلوادث بقضاء  كّم يقتضيه ما اشتهر بني أهل امللل أنّ  وقدرهعندكم بقضاء اهلل تعاىل 

ه: من مل يرض عن ربّ  ه قال حاكياً أنّ   روي عن رسول اهللاهلل أم ال؟ ومعنى اخلرب امل

ه أوجب االيّمن أنّ  وي عنه وما رُ  ،«يًا سواربّ  بقضائي ومل يصرب عىل بالئي فليتخذ

 .« بهإاّل  االيّمن ال يتم   وأخرب أنّ  ورّشهبالقدر خريه 

 ما يصحُّ  نبنّي  أن نذكر معاين القضاء والقدر ثمّ  الً أوّ  املسألة (1)هذهقلنا: الواجب يف 

الروايات الواردة يف ذلك  نونجيب م، قأن يتعلق بأفعال العباد من ذلك وما ال يتعلّ 

 .بام يالئم احلق

لَِك اأْلَْمرَ عالم كقوله تعاىل: اإله قد جاء بمعنى فإنّ ، ا القضاءأمّ   َوَقَضْينَا إَِليِْه َذ 

وْا إاِلق لزام كقوله تعاىل: واإلوجاء بمعنى احلكم ، أي أعلمناه َك َأالق َتْعبردر َوَقىَض َربُّ

اهر  أي حكم بذلك يف التكليف عىل خلقه، وألزمهم به، وجاء بمعنى اخللق كقوله  إِيق

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: هذا. )املصطفوي(1)
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نق َسْبَع َساَمَواٍت تعاىل:   خلقهن.أي  َفَقَضاهر

 إاِلق اْمَرَأَتهر وعال:  خبار كام قال جّل واإله قد جاء بمعنى الكتاب فإنّ ، ا القدروأمّ 

ْرَناَها ِمَن اْلَغابِِرينَ  أي أخربنا بذلك وكتبناها يف اللوح، وجاء بمعنى وضع  َقدق

َر فِيَها  :األشياء يف مواضعها من غری زيادة فيها وال نقصان، كام قال تعاىل َوَقدق

 .، وجاء بمعنى التبيني ملقادير األشياء وتفاصيلهاَأْقَواهَتَا

ه اهلل تعاىل قىض عليهم هبا بمعنى أنّ  نّ أ فيهاأن نقول  فيصحُّ ، ا أفعال العبادوأمّ 

ه لزام أمر وليس بإجلاء وال جرب، وأنّ اإلحكم هبا وألزمها عباده وأوجبها، وهذا 

ه بني هبا مقاديرها من حسنها وقبحها ومباحها ر أفعال العباد بمعنى أنّ سبحانه قدّ 

، ه تعاىل خلقهاها بمعنى أنّ ه قضاها وقدرا القول بأنّ وحظرها وفرضها ونفلها، وأمّ 

 ه لو خلق الطاعة واملعصية لسقط اللوم عن العايص ومل يستحّق ألنّ ، فغری صحيح

 عمله.عىل  الطائع ثواباً 

ا ال تفاوت فيها، وال خلل، ا كلها بقدر، ونريد أهّن ا أفعال اهلل تعاىل فنقول: إهّن وأمّ 

 منتظمة.ها بموجب احلكمة ملتئمة، وعىل نسق الصواب ا كلّ وأهّن 

متحن به العبد وير  بتىل، فمعنى القضاء فيه هو ما ير ا اخلرب األول إن كان صحيحاً وأمّ 

ه من قضاء اهلل تعاىل الذي ذلك كلّ  من أمراضه وأسقامه وشدائده وآالمه، وال ريب أنّ 

جيب عىل العباد الرضا به والصرب عليه، وهو ما يفعله اهلل تعاىل بعبده حلكمته البالغة 

تقتضيه وعلمه املحيط بام يكون من املصالح لعبده فيه، وال دخل للمعايص يف التي 

ا من الباطل الذي يعاقب ه سبحانه ال يقيض عىل العبد باملعصية، ألهّن القضاء، ألنّ 

 .َواهللقر َيْقيِض بِاحْلَقِّ قائل: من  عليه، وقد قال عزّ 

ه، فاخلری ه ورّش قضاء والقدر خریّ يامن بالاإلعىل إجياب  ا اخلرب الثاين الذي يدّل وأمّ 
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ذلك،  ضدّ  ت به احلواس، والرشُّ من القضاء والقدر هو ما مالت إليه الطباع والتذّ 

، وهذا ة كام أرشنا إليه سابقاً ة واملشقّ له من الشدّ ملا عىل النفس يف حتمّ  اً ى رّش ويسمّ 

م والفسق والكفر ه لو كان الظلالرضا به واجب، وال خيفى أنّ  الذي أمجع املسلمون بأنّ 

 رأينا العقالء لـاّم م ترك إنكاره، لكن من قضاء اهلل تعاىل وقدره لوجب الرضا به وحتتّ 

 وقدره.ه ليس من قضائه ونه، علمنا أنّ ينكرونه وال يرضونه ويعيبون من ريض به ويذمّ 

سناد الصحيح عن موالنا باإلوي س هذه املباين ما رر ا يؤيد هذه املعاين ويؤّس وکّ 

 ه قال حني قال له شيخ من أهل العراق:أنّ  أمری املؤمنني عّل 

ــری » ــال أم ــدره؟ فق ــن اهلل وق ــاء م ــام أبقض ــل الش ــا إىل أه ــن خروجن ــا ع أخربن

ــرأ: والــذي فلــق احلبــة  املــؤمنني ــاً  وطئنــاالنســمة مــا  وب ــا موطئ ، وال هبطن

أعنــد اهلل أحتســب : ، فقــال الشــيخ بقضــاء اهلل وقــدره، وال علونــا تلعــة إاّل واديــاً 

م اهلل أجـركم يف عّظـ، ا الشـيخ، فقـال لـه: أهّيـما أرى يل مـن األجـر شـيئاً  ئي؟عنا

مســریكم وأنــتم ســائرون، ويف منرصــفكم وأنــتم منرصــفون، ومل تكونــوا يف 

 كيــفرين، فقــال الشــيخ: مــن حــاالتكم مكــرهني، وال إليهــا مضــطّ  يشء

ــ ،فقــال: وحيــك ســاقانا؟والقــدر  ءوالقضــا ــاً لعّل ــدرا  ك ظننــت قضــاء الزم وق

ــو كــان كــذلك لبطــل الثــواب والعقــاب، والوعــد والوعيــد، واألمــر حــتامً  ، ول

والنهـي، ومل تـأت مالمــة مـن اهلل ملـذنب، وال حممــدة ملحسـن، ومل يكـن املحســن 

ــن  ــدح م ــذمّ  امليســءوال  امليســء،أوىل بامل ــن،  أوىل بال ــن املحس ــكتم ــة  (1)ل مقال

ن وجنــود الشــيطان، وشــهود الــزور وأهــل العمــى عــن الثــواب، عبــدة األوثــا

ــ ــم قدرّي ــها، إنّ وه ــة وجموس ــذه األم ــریاً  ة ه ــر ّتي ــاىل أم ــى، اهلل تع ــذيراً  وهن ، حت

، ومل يرسـل الرسـل إىل خلقـه ، ومل يطـع مكرهـاً ، ومل يعـص مغلوبـاً ف يسـریاً وكلّ 

                                                             

ها التأنيث كام ورد يف مصادر هذا احلديث. )املصطفوي(«ذلك»( يف الطبعة املرعشّية: 1)  ، وحقُّ
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ــاً  ــاطِ ، ومل خيلــق عبث اَم َب ــنَهر ــا َبْي ــاَمَء َواألَْرَض َوَم وا السق ــرر ــِذيَن َكَف ــنُّ الق ــَك َظ
اًل َذلِ

ارِ  وا ِمـَن النـق قـال الشـيخ: ومـا القضـاء والقـدر اللـذان مـا ، فَفَوْيلت لِلقـِذيَن َكَفـرر

َوَقىَضـ تـال قولـه تعـاىل:  قـال: هـو األمـر مـن اهلل واحلكـم، ثـمّ  هبـام؟ ُسنا إاّل 

ــاهر  وْا إاِلق إِيق هــذا  ظــاهر أنّ » القوشــچي:مــة وقــال العاّل  »،(1)َربُّــَك َأالق َتْعبرــدر

ــيئاً  ــق ش ــإيرادهر  احلــديث ال يواف ــذكورة ف ــاين امل ــن املع ــلر  م ــد حمم ــ للتأيي « لتأّم

 ۔نتهىا

يف مسألة   فيه ما هو احلقُّ نّي واليقني، وقد بر  هذا احلديث منهاج احلّق  وال خيفى أنّ 

أمر أمری  بأنّ  مندفعت  يالقوشچمة أفعال العباد كامل التبيني، وما أورد عليه العاّل 

إن كان عىل سبيل الوجوب، فالقضاء والقدر يف احلديث  السفرهبذا  املؤمنني 

باع، وهو واجب االتّ ، أمره عليه السالم موافق ملا أمر اهلل جياب، وذلك ألنّ اإلبمعنى 

األمر املفيد  إذعالم اإلة، فهام بمعنى وإن كان عىل سبيل االستحباب واألولويّ 

: ، وقوله«هو األمر من اهلل»: قوله ده ل أظهر، ويؤيّ واألوّ ة يتضمنه، لألولويّ 

 اهر وْا إاِلق إِيق َك َأالق َتْعبردر .. الزماً  قضاءً لعلك ظننت »:  فقوله ، وحينئذٍ َوَقىَض َربُّ

م عليه يف الرواية وما عليه ما تقدّ  كام يدلُّ واالضطرار يفيد سلب الوجوب العقّل  «لخإ

دنا هبذا، هلل الذي أيّ  ل يف التأييد، واحلمدر ر، وعند ذلك يندفع التأمّ فتدبّ ، ر رصحياً تأّخ 

 د الورى، وآله أعالم اهلدى.د سيّ عىل حممّ  والصالةر 

                                                             

عت من اخلاّصة والعاّمة باختالف بزيادة أو نقصان أو تفاوٍت يف بعض األلفاظ، فرواهر من علامء ( روى هذا احلديث مج1)

، وكذا وعيون أخبار الرضا  عن توحيد الصدوق  10–11ص 5يف البحار ج اخلاّصة موالنا املجليس 

العاّمة ابن أيب احلديد يف  يف الطرائف، ومن يف روضة الواعظني والسّيد ابن طاوس  رواهر الفّتال النيسابوري 

 رشح النهج، وصاحب السریة احللبّية، وصاحب رشح املقاصد. )املصطفوي(
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 (1)تعاىل.اهلل تعاىل ال يعاقب الغري عىل فعله  املطلب السابع يف أنّ »

فيهم وال  (0)ب العبد عىل فعل يفعله اهلل تعاىلاهلل تعاىل ال يعذّ  ة واملعتزلة إىل أنّ ذهبت اإلماميّ 

 عليه.يلومهم 

يعاقبه  ب العبد عىل فعل العبد، بل يفعل اهلل فيه الكفر، ثمّ ه تعاىل ال يعذّ األشاعرة إنّ وقالت 

له تعاىل وألنبيائه ويعاقبهم عىل ذلك، وخيلق فيهم  عليه، ويفعل فيه الشتم هلل تعاىل، والسّب 

لتقْذكَِرِة َفاَم هَلرْم َعِن ايقول:  عراض عن الطاعات وعن ذكره تعاىل وذكر أحوال املعاد، ثمّ اإل

ْعِرِضنيَ  ، وقد قال اهلل كبریاً  اً تعاىل اهلل عن ذلك علوّ ، أنواع الظلم وأبلّ أصناف اجلور وهذا أشدُّ ، مر

ٍم لِْلَعبِيدِ تعاىل:  ْلِعَبادِ ، وَوَما َربَُّك بَِظالق ْلاًم لِّ ِريدر ظر ْم َوَلكِْن َكانروا ، وَوَما اهللقر ير َوَما َظَلْمنَاهر

َس  ونَ َأْنفر ْم َيْظلِمر  شيئاً ظلم أعظم من أن خيلق يف العبد  وأيُّ  ،َواَل َتِزرر َواِزَرةت ِوْزَر أرْخَرى، وهر

 أكمهوخيلقه  طوله؟يعاقبه عىل  ثمّ  وخيلقه طويالً  سواده؟به عىل ثم يعذّ  أسودبل خيلقه  عليه؟ويعاقبه 

 يطر؟!ه مل يعذبه بأنواع العذاب عىل أنّ  مّ ث امءوال خيلق له قدرة عىل الطریان إىل الس؟ به عىل ذلكويعذّ 

إىل هذه  وجّل  ه عزّ فلينظر العاقل املنصف من نفسه التارك للهوى، هل جيوز له أن ينسب ربّ 

، «إنك حتبس عبدك وتعذبه عىل عدم خروجه يف حوائجك»ا لو قيل له: الواحد منّ  األفعال؟ مع أنّ 

 انتهى. (4)،«ه هو عنه؟ه ما يتنزّ جيوز أن ينسب إىل ربّ أ عن هذا الفعل، فكيف لقابل بالتكذيب وتربّ 

                                                             

احلقُّ أّنه ال جيوز أن يعاقب اهلل تعاىل »يف تعاليقه عىل رشح التجريد ما لفظه:  ( قال موالنا العاّلمة املجليس 1)

م عىل صنعه فيهم، وإّنام يعاقبهم عىل أفعاهلم القبيحة، عىل فعله كالشيب والشباب والطول والقرص، وال يلومه

واألشاعرة يلزمهم االلتزام بعقابه تعاىل الناس عىل ما مل يفعلوه، بل عىل فعله فيهم، تعاىل عن ذلك علّوًا كبریًا، واألدّلة 

 )شهاب الدين(«. السمعّية والشواهد العقلّية داّلة عىل بطالن ما ذهبوا إليه

 ليس موجودًا يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(«  تعاىلاهلل»( قوله: 0)

 .22-21( هنج احلق ص4)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

لِّ يف كتابه العزيز:  ال خالق غری اهلل تعاىل، كام نّص  أقول: مذهب األشاعرة أنّ » اهللقر َخالِقر كر

 
ٍ
ء خلقه من وإن كان ، العبد هو املبارش والكاسب لفعله ب العبد عىل فعل العبد، ألنّ وهو يعذّ  ،يَشْ

ب عباده بأنواع العذاب من غری صدور الذنب ه لو عذّ إنّ  اهلل تعاىل، واخللق غری الفعل واملبارشة، ثمّ 

ف يف حق الغری، ومن الظلم هو الترّص  عنهم، جيوز له ذلك، وليس هذا من باب الظلم واجلور، ألنّ 

هم ملك اهلل تعاىل، وله فالعباد كلّ  ،ه ظلمنّ أقال ف، ال ير وجه من وجوه الترّص  ه بأّي ف يف حقّ ترّص 

ْم  عنه:حيث حكى اهلل تعاىل  ف فيهم كيف يشاء، أال ترى إىل قول عيسى الترّص  هْبر َعذِّ إِْن تر

رْم ِعبادركَ  ف فيهم م ملكك، ولك أن تترّص واملراد أهّن  ،للتعذيب حاً ، جعل العبودية سبب مصحّ َفإهِنق

األبلج، وما  ف يف عباده، هذا هو مذهب احلّق كيفام يترّص  كيف شئت، فال ظلم بالنسبة إليه تعاىل

 تعاىل.سواه بدعة وضاللة كام سرتاه وتعلمه بعد هذا يف مبحث خلق األعامل إن شاء اهلل 

اته، وكذا ما ذكره من األمثلة، وما ذكره من خلق األسود وتعذيبه بالسواد، فهذا من باب طامّ 

ثواب وعقاب، واألفعال املخلوقة ليست مثل  ـ]ـا[ق هبعلّ هذه األشياء أعراض خلقت، وال يت فإنّ 

العبد يف األفعال كاسب ومبارش، والثواب والعقاب بواسطة املبارشة كام  ألنّ ، هذه األعراض

 ، انتهى.«ستعرف

 أقول:

إذ الظاهر  للتعذيب، د العبودية سبباً ه تعاىل يف اآلية املذكورة جعل جمرّ م أنّ ال نسلّ 

م فافهم، فاملراد أهّن ، أو عبدك لكاإلضافة يف عبادك للعهد، وهلذا مل يقل عباد  أنّ 

عىل  عبادك الذين عرفتهم عاصني مكذبني لرسلك منكرين ألنبيائك، وقد دّل 

بقوله:   عصياهنم ورشكهم صدر اآلية حيث خاطب اهلل تعاىل فيه عيسى بن مريم

 ْوِن اهللقِ َوإِْذ َقاَل اهللقر َيا ِعيَسى اْبَن َمر نَْيِ ِمن در َي إهَِل  ويِن َوأرمِّ ذر
ِ ْلَت لِلنقاِس اّتق َيَم َأَأنَت قر

ونر يِل َأْن َأقروَل َما َلْيَس يِل بَِحقٍّ  ْبَحاَنَك َما َيكر  اآلية.إىل آخر  ،َقاَل سر

األمثلة املذكورة من خلق السواد والطول ونحومها أعراض » ا ما ذكره من أنّ وأمّ 
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ثواب وعقاب، واألفعال املخلوقة ليست من هذه  ـ]ـا[ق ّبيتعلّ لقت، وال ُخ 

صاف ام هو بالنظر إىل اتّ التمثيل إنّ  وذلك ألنّ ، عراضباإلحقيق ، ف«لخاألعراض.. إ

ة العبد هلا، وال ريب يف مشاركة األفعال هلا يف هذا يق األعراض املذكورة بمحلّ 

 بالنسبة إىل أحدمها موجباً الوصف، فال يظهر الفرق بني األمرين يف جعل املحل 

ة كام يق معنى املحلّ  ريد به أيضاً ا املبارشة فإن أر ب الثواب والعقاب دون اآلخر، وأمّ لرتتّ 

صاف ملبارشة العصيان واالتّ  العبد يصری حماًل  ف بمعنى أنّ يشعر به ظاهر كالم املصنّ 

العبد، فقد وقع  عن ، وإن أراد به صدور فعل املعصية مثالً به، فال حيصل الفرق أيضاً 

، العبد فاعل لبعض أفعاله، فثبت مذهب أهل العدل إذ ال قائل بالفصل االعرتاف بأنّ 

 .فافهم
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[71] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 يطاق.املطلب الثامن يف امتناع تكليف ما ال »

ال قدرة له  (0)العبد بام (1)فأن يكلّ  اهلل تعاىل يستحيل عليه من حيث احلكمة نّ أة قالت اإلماميّ 

ف الزمن متنع منه، فال جيوز له أن يكلّ عليه وال طاقة له به، وأن يطلب منه فعل ما يعجز عنه وي

يف املرشق حال كونه يف املغرب، وال إحياء  (4)ين، وال بكونهالطریان إىل السامء، وال اجلمع بني الضدّ 

برة، وال اإلاملوتى، وال إعادة آدم ونوح، وال إعادة أمس املايض، وال إدخال جبل قاف يف خرم 

وال إنزال الشمس والقمر إىل األرض، إىل غری ذلك من املحاالت ، رشب ماء دجلة يف جرعة واحدة

 لذاهتا.املمتنعة 

ن من فعله، فخالفوا وال يتمكّ  طاق ما ال ير ف العبد إاّل اهلل تعاىل مل يكلّ  وذهبت األشاعرة إىل أنّ 

كتاب وهو املتواتر من ال، ه تعاىل ال يفعل القبيح، واملنقولعىل قبح ذلك، وهو أنّ  املعقول الداّل 

ْسَعَهاالعزيز، قال اهلل تعاىل:  َكلِّفر اهللّر َنْفسًا إاِلق ور ْلَعبِيدِ ، والَ ير ٍم لِّ اَل ظرْلَم و ،َوَما َربَُّك بَِظالق

 هذاإرضار أعظم من  وأيُّ ، رضار بغری املستحقاإل، والظلم هو َواَل َيْظلِمر َربَُّك َأَحًداو ،اْلَيْومَ 

 انتهى. (3)،«كبریاً  اً تعاىل اهلل عن ذلك علوّ  مستحق؟!ه غری مع أنّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

مكان الذايت، اإلطاق جائز، واملراد من هذا اجلواز تكليف ما ال ير  أقول: مذهب األشاعرة أنّ »

الَ يف الرشيعة بحكم االستقراء، ولقوله تعاىل:  طاق مل يقع قطّ التكليف بام ال ير  فقون أنّ وهم متّ 

                                                             

( هكذا يف املطبوع من النهج وكذا يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية، ولكّن املثبت يف الطبعة 1)

 )املصطفوي(«. أن يكّلف»ال « تكليف»املرعشّية هو 

 مسبوقة باء يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(غری « ماء»( كلمة 0)

 )املصطفوي(«. كونه»( يف املطبوع من النهج الباء ساقطة من قوله 4)

 .122-22( هنج احلق ص3)
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َكلِّفر  ْسَعَها ير فيجوز له التكليف  يشء،ه تعاىل ال جيب عليه ، والدليل عىل جوازه أنّ اهللّر َنْفسًا إاِلق ور

، إذ يفعل ما يشءال يقبح من اهلل  وجه أراد، وإن كان العلم العادي أفادنا عدم وقوعه، وأيضاً  بأّي 

 .يشاء وحيكم ما يريد،

 بام ذكره هذا الرجل من أنّ  ه قبيح عقالً ألنّ ، طاقومذهب املعتزلة عدم جواز التكليف بام ال ير 

فيام مىض إبطال احلسن  ، وقد مرّ يف العقل سفيهاً  ف للزمن الطریان إىل السامء وأمثاله يعدُّ املكلّ 

 ني.والقبح العقليّ 

 مراتب:طاق عىل ما ال ير  يف هذا املقام من حترير حمل النزاع فنقول: إنّ  وال بدّ 

مثله ال  فإنّ  ،ق إرادته أو إخباره بعدمهبعدم وقوعه، أو تعلّ  لعلم اهللأحدها أن يمتنع الفعل 

واحد منهام قدرة عىل  بل لكّل ، ق بالضدينال قبله، وال يتعلّ  ،ق به القدرة احلادثة مع الفعلتعلّ ]تـ[ـ

فال تكون له قدرة  ،ق أصالً  مل يتحقّ لـاّم  اليشءحال وجوده عندنا، ومثل هذا  ـ]ـا[ق هبيتعلّ  حدة

 مل يكن العايص بكفره وفسقه ، وإاّل ، والتكليف هبذا جائز، بل واقع إمجاعاً ق به قطعاً ادثة تتعلّ ح

وذلك معلوم بطالنه من ، أصالً  وترك الكبائر، بل ال يكون تارك املأمور به عاصياً باإليامن  فاً مكلّ 

 .الدين رضورة

دام القديم، فقالت األشاعرة ين وقلب احلقائق، وإعأن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدّ ، الثاين

ر املمتنع ره، وهو خمتلف فيه، فمنهم من قال: ال يتصوّ جواز التكليف به فرع تصوّ  نّ أيف هذا القسم 

املراد هبذا اجلواز  ، ألنّ ره، وباجلملة ال جيوز التكليف به أصالً لذاته، ومنهم من قال بإمكان تصوّ 

 .وهذا باطل، ما مل يمكن بالذات مكان الذايت، والتكليف باملمتنع طلب حتصيلاإل

ال لنفس مفهومه بأن ال  قها بهامتنع تعلّ  سواءت ، ق به القدرة احلادثة عادةتعلّ ]تـ[ـأن ال  ،الثالث

أم ال،  ق بإجياد اجلواهر أصالً القدرة احلادثة ال تتعلّ  ق به كخلق األجسام، فإنّ يكون من جنس ما يتعلّ 

ق به كحمل اجلبل والطریان يكون من نوع أو صنف ال يتعلّ ق به، لكن بأن يكون من جنس ما يتعلّ 

النزاع، ونحن نقول بجوازه إلمكانه الذايت،  ة، فهذا هو حمّل إىل السامء وسائر املستحيالت العاديّ 

زه األشاعرة من ه مل يقع، وهذا مثل سائر ما جتوّ ا قائلون بأنّ مع أنّ ، واملعتزلة يمنعونه لقبحه العقّل

 ، انتهى.«كالرؤية وغریها، والتجويز العقّل ال يستلزم الوقوعاألمور املمكنة 
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 أقول:

 وجوه.فيه نظر من 

طاق إمكانه الذايت املراد من جواز التكليف بام ال ير  ما ذكره من أنّ  فألنّ  ،الً ا أوّ أمّ 

وا عن الشناعات ري األشاعرة الذين فرّ ام هو مذهب بعض متأّخ دون الوقوعي إنّ 

مي أصحابه وهو ا مذهب شيخهم ومن تابعه من متقدّ وأمّ  الالزمة ملذهب شيخهم،

عليه  مكان الوقوعي كام يدّل اإلهنا، فهو هم عليه ف أن يتكلّ الذي قصد املصنّ 

 :استدالهلم بالتكليف بإيامن أيب هلب ونحوه، وقال الغزايل يف املنخول

ــيخنا  إنّ » ــذهب ش ــق بم ــذهب الئ ــذا امل ــنه ــني  (1)أيب احلس ــن وجه ــه م الزم ل

 (4)هــوو يف املقــدور، (0)ـ]ـــا[القــدرة احلادثــة عنــده ال تــأثری هل أنّ  ، أحــدمهاآخــرين

عنــده  (5)القاعــد فنــا فعــل الغــری، واآلخــر أنّ كلّ  (3)قــدو، واقــع بــاخرتاع اهلل تعــاىل

 ۔نتهىا (9)«وقدرة القيام تقارن القيام، غری قادر عىل القيام وهو مأمور بالقيام

يف الرشيعة بحكم  طاق مل يقع قطّ التكليف بّم ال يُ  فقون أنّ وهم متّ »فقول الناصب: 

 تعاىل.ب إن شاء اهلل يعن قر وسنزيد ذلك وضوحاً  ،يكون كذباً  «لخإ ..االستقراء

 يشءه ال جيب عليه تعاىل ما ذكره يف الدليل عىل اجلواز من أنّ  فألنّ  ،ا ثانياً وأمّ 

 نفي الوجوب باملعنى الذي ذكره أهل العدل خمالف للعقل والنقل من أنّ  مردود بام مرّ 

                                                             

 مثبتة من املصدر. )املصطفوي(« أيب احلسن»( قوله: 1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: له. )املصطفوي(0)

 ي(( يف الطبعة املرعشّية: فهو. )املصطفو4)

 ( يف الطبعة املرعشّية: فقد. )املصطفوي(3)

 ( يف الطبعة املرعشّية: القاعدة. )املصطفوي(5)

 .04( املنخول ص9)
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مْحَةَ  :كقوله تعاىل ال يقبح من اهلل »وكذا الكالم يف قوهلم:  ، َكَتَب َعىَل َنْفِسِه الرق

 .مراراً  مردود بام مرّ  ه أيضاً إنّ ، ف«يشء

طاق ما ذكره يف بيان املرتبة األوىل من مراتب التكليف بام ال ير  فألنّ  ،ا ثالثاً وأمّ 

 مل يكن العايص بكفره وفسقه ، وإاّل والتكليف ّبذا جائز، بل واقع إمجاعاً »بقوله: 

ح ا ذكره صاحب املواقف وحاصله عىل ما رّص کّ  «لخ.. إيّمن وترك الكبائرباإل فاً مكلّ 

 :هبه يف رشح خمترص ابن احلاجب أنّ 

العـايص مـأمور ويمتنـع  ألنّ ، التكليـف باملحـال مل يقـع، وقـد وقـع مل يصـّح لو »

ــ منــه الفعــل، ألنّ   وخــالف معلومــه حمــال، وإاّل ، ه ال يقــعاهلل تعــاىل قــد علــم أّن

 ۔«لزم جهله

 :، أحدمهاجيب عنه بوجهني مذكورين هناك أيضاً وقد أر 

ف يف اجلملـة، إمكـان الوقـوع جلـواز وقوعـه مـن املكّلـ (1)ما ذكـرتم ال يمنـع أنّ »

فهــو اســتدالل عــىل غــری حمــل ، وإن امتنــع بغــریه مــن علــم أو خــرب أو غریمهــا

 أنّ  بيانــهر ، دلــيلكم هــذا يبطــل املجمــع عليــه، فيكــون بــاطالً  النــزاع، وثــانيهام أنّ 

ــتدعي أنّ  ــك يس ــاليف كلّ  ذل ــوبالتك ــتحيل، لوج ــف باملس ــا تكلي ــود  (0)ه وج

ــ ــ، ق العلــم بأحــدمهاالفعــل أو عدمــه لوجــوب تعّل  وامتنــع مــا كــان تعــنّي  اً وأّي

اآلخر، وملا ذهـب إليـه األشـعري مـن كـون القـدرة مـع الفعـل وكـون األعـامل 

ـــام ظـــاهران يف اســـتلزامهام كلّ خملوقـــة هلل تعـــاىل، فـــإهّن  ة لكـــون التكليفـــات يق

 ۔نتهىا (4)«مستحيلة

                                                             

 )املؤّلف(«. ويمتنع منه الفعل»( أي إمكان وقوع الفعل ]مـ[ـن املكّلف فهذا رّد لقوله: 1)

 وامتنع نقيضه لئاّل ينقلب علمه تعاىل جهاًل .)املؤّلف(( يعني ما تعّلق العلم بوقوعه من وجود الفعل وعدمه معنّي للوقوع، 0)

 وما بعدها. 311ص 1( انظر بيان املخترص ج4)
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، يف كتاب هناية الوصول من وجوه تسعة أيضاً  ف وقد أجاب عنه املصنّ 

 ثّمة.طالع فلير 

هذا هو  لصاحب املواقف أنّ  ما ذكره يف بيان املرتبة الثالثة تبعاً  فألنّ  ،ا رابعاً وأمّ 

هنا غری منطبق عىل هة األشاعرة من أدلّ  كثریكون ي باستلزامه ألنّ  مردودت حمل النزاع 

 يف آخر هذا التحرير، حيث قال: ح به صاحب املواقف أيضاً النزاع كام رّص  حمّل 

ة أصـحابنا مثـل مـا مـن أدّلـ كثـریاً  علـم أنّ مـن حتريـر حمـل النـزاع ير رنـاه وبام قرّ »

نصـب للـدليل يف  املتناقضـنيبـاجلمع بـني  قالوا يف إيامن أيب هلـب وكونـه مـأموراً 

 ۔نتهىا «غری حمل النزاع

النزاع عىل الوجه  ام ارتكب حترير حمّل صاحب املواقف إنّ  وال يذهب عليك أنّ 

 هو أشنع من ذلك، وهو القول ة أصحابه للفرار عاّم الذي لزم منه بطالن أكثر أدلّ 

، عن تلك الشناعة (1)بجواز تكليف املحال لذاته، وهذا يف احلقيقة حيلة منه للتفّص 

بام ذكره يف املرتبة الثالثة من  النزاع عند أصحابه ليس خمصوصاً   فمحلُّ وإاّل 

 :بقوله  قد أشار إىل هذا الشارح]و[ة، املستحيالت العاديّ 

ــول: إنّ » ــل أن يق ــن أنّ  لقائ ــره م ــا ذك ــرع  م ــه ف ــاملمتنع لذات ــف ب ــواز التكلي ج

 (0)«زونههؤالء جيوّ  شعر بأنّ ره ير بوقوع تصوّ  منا قالوا بعضاً  نّ ، وإتصوره

يف  (4)مة الشریازيعىل ذلك كالم العاّل  زون التكليف باملحال لذاته، ويدّل أي جيوّ 

                                                             

( ولـاّم كان نصب الدليل يف غری حمّل النزاع أقّل شناعة من إبداع دعوى فاسدة، احتمل العضدي تغرّی الدعوى كام 1)

 ترى. )املؤّلف(

 .020ص 1( رشح املواقف ج0)

هو الشيخ قطب الدين أبو الثناء حممود بن مسعود بن مصلح الشریازي الكازروين، من : »( قال السّيد املرعيش 4)

تالمذة املحّقق الطويس وصدر الدين القونوي والكاتبي القزويني، له تصانيف نفيسة يف العلوم العقلّية والطب واألدب، 
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 رشح خمترص األصول حيث قال:

ــم أنّ » ــة  اعل ــوااألم ــ (1)اختلف ــو إّم ــاملمتنع، وه ــف ب ــواز التكلي ــون يف ج ا أن يك

ين وقلــب األجنــاس وإجيــاد القــديم وإعدامــه لذاتــه كــاجلمع بــني الضــدّ  کتنعــاً 

ــ ــوه کّ ــباب ونح ــدان أس ــات لفق ــع املمكن ــریه كجمي ــورها، أو لغ ــع تص ا يمتن

ــ ــ، ه ال يــؤمنوجوداهتــا، أو بوجــدان املوانــع عنهــا، كــإيامن مــن علــم اهلل أّن  هفإّن

، ل أي املمتنــع لذاتــهکكــن بحســب ذاتــه، کتنــع بحســب غــریه، فــإن كــان األوّ 

فــذهب شــيخنا أبــو احلســن األشــعري يف أحــد قوليــه إىل جــوازه، وهــو مــذهب 

ــذهب  ــو م ــه، وه ــاين امتناع ــول الث ــه، والق ــوا يف وقوع ــر أصــحابه، واختلف أكث

نـع لغـریه فقـد وإن كـان الثـاين أي املمت، نيالبرصيني من املعتزلـة وأكثـر البغـداديّ 

ــاً  عــىل جــوازه عقــالً  فــق الكــلُّ اتّ  ــ لــبعض خالف ، ة، وعــىل وقوعــه رشعــاً الثنوّي

ــاع األوّ وذهــب املصــنّ  ــزايلف إىل امتن ــه الغ ــال إلي ــا م ــىل م ــار ع ــو املخت  «ل، وه

 ۔نتهىا

ة املذكورة بني طاق من القّص األشعري أخذ جواز التكليف بام ال ير  الظاهر أنّ  ثمّ 

يف بحث  (0)مع إبليس عليه اللعنة كام أشار إليه الفناري  العوام يف خماطبة إدريس

                                                                                                                                               

ر إقليدس، وحّل مشكالت املجسطي، ورشح خمترص األصول البن منها رشح كلّيات القانون البن سينا، وترمجة حتري

احلاجب، والتحفة الشاهّية، ودّرة التاج، ورشح مفتاح السكاكي، وهناية اإلدراك يف اهليئة، ورشح حكمة اإلرشاق، وغریها. 

فن بمقربة كجيل بجنب قرب القايض البيضاوي 119أو سنة  112رمضان سنة  03تويّف   . )املصطفوي(«ببلدة تربيز، ودر

اختلف الناس يف ذلك، فذهبت العدلّية كاّفة إىل امتناعه، وقالت »( قال املصنّف رفع اهلل درجته يف هناية الوصول: 1)

األشاعرة كاّفة بجوازه، ثّم اختلفوا يف الوقوع، فذهب أبو احلسن األشعري تارة إىل عدم وقوعه وتارة إىل وقوعه، 

زمه الوقوع، وقال بعضهم: املحال إن كان لذاته كاجلمع بني الضّدين وقلب األجناس وكالمها قول أصحابه مع أّنه يل

وإجياد القديم وإعدامه استحال التكليف به، وإن كان لغریه جاز التكليف به، واختاره الغزايل وهرب من مقالة شيخه 

 )املؤّلف(«. خأيب احلسن ملا فيها من الشناعات، ويلزمه الوقوع فيها عىل ما يأيت تقريره.. إل

 من هذا املجّلد، والغريب أّن هذا الكالم مكّرر، فقد ذكره املؤّلف  11–12( راجع ترمجته يف هامش الصحيفتني 0)
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 القدرة من رشح مجع اجلوامع حيث قال:

ــ» ــدم قابليّ ، ا املســتحيالتأّم ــا للوجــود مل تصــلح أن تكــون حمــاًل فلع ــ ته ق لتعّل

فقــال يف امللــل  ، ابــن حــزميف القــدرة، ومل خيــالف يف ذلــك إاّل  ال لــنقصٍ ، اإلرادة

، إذ لـو مل يقـدر عليـه لكـان خـذ ولـداً اهلل عـز وجـل قـادر عـىل أن يتّ  والنحل: إنّ 

ــاجزاً  ــأنّ  دّ ، ورر ع ــك ب ــ ذل ــدم اّّت ــدرة، وع ــت الق ــدخل حت ــال ال ي ــد حم اذه الول

قـد يكـون لقصـورها عنـه، وقـد يكـون لعـدم قبولـه لتأثریهـا  اليشـءالقدرة عىل 

وذكــر ، فيــه، لعــدم إمكانــه لوجــوب أو امتنــاع، والعجــز هــو األول دون الثــاين

ــس  ــك إدري ــه ذل ــو إســحاق األســفرايني أّن أّول مــن أخــذ من ، األســتاذ أب

حيث جاءه إبليس يف صـورة إنسـان وهـو خيـيط ويقـول يف كـل دخلـة وخرجـة: 

سبحان اهلل واحلمـد هلل، فجـاءه بقرشـة فقـال: اهلل تعـاىل يقـدر أن جيعـل الـدنيا يف 

ــّم  ــدنيا يف س ــل ال ــادر أن جيع ــال: اهلل ق ــذه القرشــة؟ فق ــرة ونخــس ه ــذه اإلب ه

ـرو عـن رسـول اهلل  ، فقـد باإلبرة إحدى عينيـه، فصـار أعـور، وهـذا وإن مل ير

نكـر، قـال: وقـد أخـذ األشـعري مـن جـواب إدريـس  اشتهر وظهـر ظهـورًا ال ير

 ۔كالمهنتهى ا «أجوبة يف مسائل كثریة من هذا اجلنس 

ذا الذي نقل وهب مذهبهم،وكفى بذلك شناعة وفضيحة هلم و ملذهبهم وقدوهتم يف 

سفرايني يف شأن شيخه األشعري يظهر صدق ما ذكره احلكيم شمس الدين اإلن عر 

يف تاريخ احلكامء عند ذكر ترمجة فخر الدين الرازي وتعيریه وتوبيخه له  الشهرزوري

 يف متابعته لألشعري حيث قال:

ه مـن وهم أّنـ، ترـكثـریة ف يف احلكمـة كتبـاً ه صـنّ وأعجب أحوال هذا الرجـل أّنـ»

زين الــذين وصــلوا إىل غايــات املراتــب وهنايــات املطالــب ومل يبلــّ احلكــامء املــربّ 

                                                                                                                                               

 (. )املصطفوي(10–90)ص 0يف املناقشة 
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هـم، ثـم يرجـع وينرصـ مـذهب أيب احلسـن األشـعري الـذي ال يعـرف مرتبة أقلّ 

ال يعـرف ، ةة والذوقّيـعـن احلكمتـني البحثّيـ ه كـان خاليـاً ألّنـ أطـول،طرفيه  أيُّ 

ــ ــاً  اً ب حــدّ أن يرّت ــه  متحــرّی مســكني  ، بــل هــو شــيخوال أن يقــيم برهان يف مذاهب

 .«ة التي خيبط فيها خبط عشواءاجلاهليّ 



 422 تعالی   اهلل ةألراد ةالنبی موافق ۃأن اراد

 

 

[72] 

 درجته:قال املصنّف رفع اهلل 

 تعاىل.إرادة النبي موافقة إلرادة اهلل  املطلب التاسع يف أنّ »

ه ال خيالفه يف اإلرادة يريد ما يريده اهلل تعاىل، ويكره ما يكرهه، وأنّ  النبي ة إىل أنّ ذهبت اإلماميّ 

 ألنّ  ،ويكره ما يريده اهللالنبي يريد ما يكرهه  (1)وذهبت األشاعرة إىل خالف ذلك، فإنّ ، والكراهة

، ومن الفاسق الفسوق، ومن الفاجر الفجور، (4)من الكافر الكفر، ومن العايص املعايص (0)اهلل يريد

اهلل كره من الفاسق  وأنّ ، أراد منهم الطاعات، فخالفوا بني مراد اهلل تعاىل وبني مراد النبي والنبي

 ه.أرادمها منهام، فخالفوا بني كراهة اهلل وكراهة نبيّ  والنبييامن، اإلومن الكافر  الطاعة

اهلل ال يريد من الطاعات  وأنّ ، مراد النبي خيالف مراد اهلل ي إىل القول بأنّ نعوذ باهلل من مذهب يؤدّ 

 انتهى. (3)،«ما يريده أنبياؤه، بل يريد ما أرادته الشياطني من املعايص وأنواع الفواحش والفساد

 اهلل: قال الناصب خفضه

راد هبا راد هبا الرضا واالستحسان، ويقابلها السخط والكراهية، وقد ير قال وير أقول: اإلرادة قد تر »

ريد هبا الرضا فاإلرادة إذا أر ، حة، والتقدير قبل اخللق، وهبذا املعنى ال يقابلها الكراهيةالصفة املرّج 

 ما هو مريض هلل تعاىل فهو مريض لرسوله، وكّل  كّل  مذهب األشاعرة أنّ  أنّ  واالستحسان، فال شّك 

 رسوله.ما هو مكروه عند اهلل مكروه عند 

ذهبت األشاعرة إىل خالف ذلك، فإّن النبي يريد ما يكرهه اهلل ويكره ما يريده، ألّن »ا قوله: وأمّ 

ر، اهلل يريد من الكافر الكفر، ومن العايص العصيان، ومن الفاسق الفسوق، ومن الفاجر الفجو

ه مل يقع بني ا أنّ نق ، فإن أراد هبذه اإلرادة والكراهية الرضا والسخط، فقد بيّ «والنبي أراد منهم الطاعات

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: وإّن. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: أراد. )املصطفوي(0)

 النهج: العصيان. )املصطفوي(( يف املطبوع من 4)

 .122( هنج احلق ص3)
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والنبي يريد منه الطاعة  ر الكفر للكافرن أراد أن اهلل يقدّ وإ (1)،إرادة اهلل تعاىل وإرادة رسوله خمالفة قطّ 

بمعنى ، يستحسن منه الطاعة ويريدها ىل أيضاً اهلل تعا ألنّ ، فهذا صحيح، بمعنى الرضا واالستحسان

ما يفعل يف هذا الكتاب أمثال هذا، واهلل  ه خيلط املعنيني ويعرتض، وكثریاً واحلاصل أنّ ، رهاه يقدّ أنّ 

 ، انتهى.«يعلم املصلح من املفسد

 أقول:

قة من متفرّ  ماته الفاسدة التي ذكرها سابقاً قد مجع الناصب يف هذا الفصل مجيع مقدّ 

اإلرادة بمعنى التقدير، وبنى عليها ترديده املردود، وكذا  اإلرادة غری الرضا، وأنّ  أنّ 

 :احلال فيام ذكره يف احلاشية من أنّ 

فــال يــرىض بــه النبــي، وقــد ، ر مــا ال يــرىض بــهاهلل تعــاىل قــد يقــدّ  ص أنّ امللّخــ»

 .نتهىا «هنا خمالفة أصالً ه، وليس أيضاً  فهو املريضُّ ، رهيرىض بام مل يقدّ 

، فهو مردود بام مرّ ، ما ال يرىض به ه إن أراد بتقدير ما ال يرىض به خلقر واحلاصل أنّ 

اإلرادة مستلزمة للرضا،  فهو مدفوع بام سبق من أنّ ، وإن أراد به إرادة ما ال يرىض به

لكن ال جيديه فيام هو بصدده كام ال  (0)م،فهو مسلّ ، عالم والتبيني والكتابةاإل وأنّ 

 (4)خيفى.

                                                             

( امللّخص أّن اهلل تعاىل قد يقّدر ما ال يرىض به، فال يرىض به النبي، وقد يرىض بام مل يقّدره، فهو املريضُّ أيضًا، وليس 1)

 ههنا خمالفة أصاًل. )ابن روزهبان(

كام ال خيفى، ولكنّا « عالم والتبيني والكتابة، فهو مسّلموإن أراد اإل»( السياق يقتيض أن تكون العبارة هبذا النحو: 0)

 نقلنا املرثبت يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(

( إىل هذا املوضع ينتهي املتن يف املجّلد األّول من الطبعة املرعشّية، وما يتلو ذلك من نّص فهو يف املجّلد الثاين من تلك 4)

 الطبعة. )املصطفوي(
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

 املطلب العارش يف أّنا فاعلون.»

اّتفقت اإلمامّية واملعتزلة عىل أّنا فاعلون، واّدعوا الرضورة يف ذلك، فإّن كّل عاقل ال يشّك يف 

 (1)يفعاقل، بل  الفرق بني احلركات االختيارّية واالضطرارّية، وأّن هذا احلكم مركوز يف عقل كّل 

ه غریه بآجرة تؤمله، فإّنه يذم الرامي دون تلك اآلجرة، قلوب األطفال واملجانني، فإّن الطفل لو رضب

ولوال علمه الرضوري بكون الرامي فاعاًل دون اآلجرة ملا استحسن ذّم الرامي دون اآلجرة، بل هو 

محار برش إذا أتيت به إىل جدول  محار برش أعقل من برش، ألنّ » :(0)لقال أبو اهلذي حاصل يف البهائم.

ق بني ما يقدر عليه ه فرّ كبری، فرضبته مل يطاوع عىل العبور، وإن أتيت به إىل جدول صغری جازه، ألنّ 

 .«منهق بينهام، فحامره أعقل وبني ما ال يقدر عليه، وبرش مل يفرّ 

، فلزمهم من (5)تعاىل هلل اإاّل  (3)يف الوجودر ال مؤثّ  (4)وخالف األشاعرة يف ذلك، وذهبوا إىل أنّ 

 ، انتهى.(9)«ذلك حماالت

  

                                                             

 عة املرعشّية. )املصطفوي(( ساقطة من الطب1)

( هو أبو اهلذيل حمّمد بن عبد اهلل بن مكحول البرصي، املشتهر بالعاّلف، من زعامء املعتزلة وکّن شّيد أركان 0)

االعتزال، له تصانيف منها كتاب املاّلس، وكتاب يف مناظراته مع عّل امليثمي. أرّض وأطرش يف أخريات عمره. تويّف 

. وهو غری أيب اهلذيل زفر بن هذيل احلنفي العنربي، املتوّّف سنة 045، وقيل 001، وقيل 009ة ببلدة ُّس من رأى سن

 ، فراجع الرحيانة. )شهاب الدين(151

 ( يف املطبوع من النهج: أّنه. )املصطفوي(4)

 ساقط من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« يف الوجود»( قوله: 3)

 ملرعشّية. )املصطفوي(ساقط من الطبعة ا« تعاىل»( قوله: 5)

 .120-121( هنج احلق ص9)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

ة واقعة بقدرة اهلل وحدها، وليس لقدرهتم أفعال العباد االختياريّ  أقول: مذهب األشاعرة أنّ »

فإذا مل يكن هناك مانع،  ،ه يوجد يف العبد قدرة واختياراً تأثری فيها، بل اهلل سبحانه أجرى عادته بأنّ 

للعبد،  ومكسوباً  وإحداثاً  هلل تعاىل إبداعاً  هلام، فيكون فعل العبد خملوقاً  وجد فيه فعله املقدور مقارناً أ

اه مقارنته لقدرته وإرادته من غری أن يكون هناك منه تأثری أو مدخل يف وجوده سوى واملراد بكسبه إيّ 

ة عىل مذهبه تكون له، وهذا مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري، فأفعال العباد االختياريّ  كونه حماًل 

حقيقة مذهبهم، وال  ]هذه[ ومبدع.خملوقة هلل تعاىل مفعولة للعبد، فالعبد فاعل وكاسب، واهلل خالق 

 فاعل أو هى يكون اخلالف يف أنّ حتّ  العبدم ما نفوا نسبة الفعل والكسب عن م أهّن يذهب عىل املتعلّ 

ا نّ أ نقول ، واعرتض االعرتاضات عليه، فنحن أيضاً «ا فاعلوننّ أ»ر الفصل بقوله: ال، كام صدّ 

 ه مقارناً اهلل فينا وأوجد ـ]ـه[صفنا به، هل هو خملوق لنا أو خلقهذا الفعل الذي اتّ  فاعلون، ولكنّ 

ف بالسواد، والسواد األسود هو املوصو ال يستبعده العقل، فإنّ  يشءلقدرتنا واختيارنا؟ وهذا 

فعل  هلل؟ ودليل األشاعرة أنّ  ويكون الفعل خملوقاً  خملوق هلل تعاىل، فلم ال جيوز أن يكون العبد فاعالً 

ا هو مقدور هلل کّ  يشءه، وال کكن مقدور هلل، لشمول قدرته كام ثبت يف حملّ  العبد کكن يف نفسه، وكّل 

 ه، وهذا دليلت رتني عىل مقدور واحد ملا هو ثابت يف حملّ ثّ بواقع بقدرة العبد المتناع اجتامع قدرتني مؤ

ة املمكن إذا صادفته القدرة القديمة املستقلّ  أنّ  رصيح، وال شّك  عى حقٌّ املدّ  ل يعلم أنّ له املتأمّ لو تأمّ 

، وهو إثبات رديءهتم الشبهة إىل اختيار مذهب وجده، وال جمال للقدرة احلادثة، واملعتزلة اضطرّ تر 

لوا قباحته الرتدعوا منه واستجراء كبری، لو تأمّ  عظيم خطأد اخلالقني غری اهلل يف الوجود، وهذا تعدّ 

 املباحثات.لك إن شاء اهلل يف أثناء هذه  سنبنّي االرتداع كام  كّل 

ة واقعة بقدرة العبد أفعال العباد االختياريّ  ة أنّ مذهب املعتزلة ومن تابعهم من اإلماميّ  إنّ  ثمّ 

سبيل االستقالل، بال إجياب بل باختيار، وهلم يف اختيار هذا املذهب طرق، منها ما  وحدها عىل

عاء الرضورة يف إجياد العبد لفعله، وهو ادّ ، من مشاخيهم وذكره هذا الرجل (1)اختاره أبو احلسني

                                                             

ببغداد، وكان من زعامء  349( هو أبو احلسني حمّمد بن عّل البرصي الوالدة البغدادي املسكن واملدفن، تويّف سنة 1)
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 عاقل جيد من نفسه كّل  ذلك أنّ  وبيانر ، إىل االستداللبه العلم بذلك رضوري ال حاجة  ويزعم أنّ 

ه لوال تلك األول مستند إىل دواعيه واختياره، وأنّ  التفرقة بني حركتي املختار واملرتعش، وأنّ 

منه بخالف حركة املرتعش، إذ ال مدخل فيه إلرادته  يشءالدواعي واالختيار، مل يصدر عنه 

شتمل ة إنكار هذا سفسطة مصادمة للرضورة كام اودواعيه، وجعل أبو احلسني ومن تابعه من اإلماميّ 

غری وة الفرق بني األفعال االختياريّ  أنّ  عليه أكثر دالئل هذا الرجل يف هذا املبحث، واجلوابر 

، ة إىل االختيار يف األوىل، وعدمها يف الثانيةه عائد إىل وجود القدرة، منضمّ لكنّ ، ة رضورياالختياريّ 

ا نرى الفعل االختياري مع القدرة رها يف غریها، واحلاصل أنّ ة، وعدم تأثّ ال إىل تأثریها يف االختياريّ 

وجود القدرة مع الفعل ال  علم بالرضورة، ولكنّ والفعل االضطراري بال قدرة، والفرق بينهام ير 

 .فتلك التفرقة التي حتكم هبا الرضورة ال جتدي للمخالف نفعاً ، النزاع يستلزم تأثریها فيه، وهذا حملُّ 

علامء السلف كانوا بني منكرين  باطل رصيح، ألنّ  عىدعوى الرضورة يف إثبات هذا املدّ  نّ إثم 

فقوا عىل نفي الرضورة عن هذا إلجياد العبد فعله، ومعرتفني له بالدليل، فاملوافق واملخالف له اتّ 

م بني ه مسلّ ، ألنّ عىه ال مدخل له يف إثبات املدّ فإنّ ، بني الفعلني قة باحلّس االمتناع فيه، ال التفّر 

سليم العقل إذا  كّل  نّ إ وأيضاً  فيه؟العقالء إىل إنكار الرضورة  مع نسبة كّل س]ترـ[ـفكيف ، الطرفني

ه مع اإلرادة اجلازمة وأنّ ، ف عىل إرادته لتلك اإلرادةال تتوقّ  لليشءإرادته  اعترب حال نفسه علم أنّ 

قيبها عر  ه ال إرادة منه، وال حصول الفعلويلزم منها أنّ  ،وبدوهنا ال حيصل، منها اجلامعة حيصل املراد

عاه هذا ما ادّ  كّل  لم أنّ عي الرضورة يف خالفه؟ فعر فكيف يدّ ، لتأمّ منه، وهذا ظاهر للمنصف امل

 ، انتهى.«فيه هو مبطلت ، فالرجل من الرضورة يف هذا املبحث

 أقول:

إن شاء  –عن قريب  وسيجيء إثبات القدرة بدون التأثری من سخيف القول كام مرّ 

بجريان العادة قد أسبقنا يف بيان فساده ما ال حيتاج إىل اإلعادة، ك ، والتمّس – اهلل تعاىل

                                                                                                                                               

ا االعتزال. له تآليف وتصانيف، منها كتاب املعتمد يف أصول الفقه، وقد استفاد منه الرازي يف كتابه املحصول، ومنه

 كتاب غرر األدلة، وغریمها من اآلثار، فراجع الرحيانة. )شهاب الدين(
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 وزيادة.فقد اكتسب من السخف والفساد ما اكتسبا  ،ا الكسبوأمّ 

 كيفهو كاذب فيه، ، ف«لخ.. إا فاعلوننّ أنقول  أيضاً  فنحنُ »ا ما ذكره بقوله: وأمّ 

م إطالقهم الفاعل لّ لو سر و ؟الفعل من اهلل تعاىل والكسب من العبد حوا بأنّ وهم رّص 

ة، وال يريدون به معناه يق زون به عن معنى الكسب واملحلّ ام يتجوّ عىل العباد، فإنّ 

 اللسان.صدار الذي يتعارفه أهل واإلجياد اإلهنا، وهو هف احلقيقي الذي قصده املصنّ 

األفعال التي يظهر صدورها عن العباد ال يستبعد العقل أن  أنّ  ا ما ذكره منوأمّ 

ن إنكار ه يتضمّ أنّ  عليهه صادرة يف احلقيقة عن اهلل تعاىل مقارنة لقدرتنا، فيتوّج تكون 

صدورها عن العباد، وارتكاب نسبتها إىل اهلل ]من[  أحدٍ  البدهيي الظاهر املشاهد لكّل 

 ؟ وأيُّ والرمي يف الظالم، فكيف ال يكون مستبعداً  بالغيبتعاىل عىل طريقة الرجم 

الستبعاد  ى يكون رافعاً ي قام عىل خالف املشاهد الظاهر حتّ قناعي ظنّ إدليل قطعي أو 

السواد قائم عليه بمعنى وقوعه عليه،  فإنّ ، العقل؟ وهبذا يظهر فساد متثيله باألسود

فال وجه لقياسه إىل األفعال القائمة بالعباد بمعنى صدورها عنهم كاألكل والرشب 

السواد والبياض ونحومها من  بيانه، وهلذا ترى أهل العدل حيكمون بأنّ  كام مرّ 

 العبد.كل والرشب والزنا والّسقة ونحومها من فعل واألاألعراض فعل اهلل تعاىل، 

وهلذا ، عليه عندهم معتمداً  فهو مع كونه مشهوراً ، ا ما ذكره من دليل األشاعرةوأمّ 

 وجوه.من  مردودت ر هناهه الناصب بالذكر خّص  أيضاً 

تعاىل جلميع املوجودات کّا مل يثبت عند املعتزلة، فإهّنم شمول قدرته  فألنّ  ،الً ا أوّ أمّ 

 بقدرهتم.وأفعال العباد  تعاىل،بقدرة اهلل خيّصصون خلق األجسام 



 325 أن العباد فاعلون باإلختيار 

 

 

ه کكن يف نفسه مع استحالته اذ الولد ونحوه، فإنّ باّّت  (1)ه منقوضفألنّ  ،ا ثانياً وأمّ 

 .فهو جوابنا عن ذلك ، وما هو جوابكم عن هذافاقاً عىل اهلل تعاىل اتّ 

قها به بالذات، فهو ريد بشمول قدرته جلميع املمكنات تعلّ ه إن أر فألنّ  ،ا ثالثاً وأمّ 

قها إىل بعض وا به عىل ذلك املطلوب، بل جيوز أن يكون تعلّ ا استدلّ کنوع وغری الزم کّ 

عىل  يدّل  (0)بالذات وإىل بعض آخر بالواسطة، وكالم األصفهاين يف رشحه للطوالع

 حيث قال:، ذلك

 ۔«ه قادر عىل الكلانتباه كل املمكنات املوجودة إليه دليل عىل أنّ  أنّ  واحلقُّ »

قها به عىل وجه األعم، فهذا ال ينايف كون أفعال العباد مقدورة له ريد تعلّ وإن أر 

 بالذات.

ا فهذا غری الزم کّ ، قها به بالفعلريد بشموهلا للجميع تعلّ ه إن أر فألنّ  ،ا رابعاً وأمّ 

ق مكان التعلّ إلقها به بالفعل، بل ة لتعلّ مكان علّ اإلذكروه يف بيانه، جلواز أن ال يكون 

قها باملكان، فذلك ال يستلزم ريد به تعلّ مكان، وإن أر اإلإىل  ته يستند إىل ما ينضمُّ وفعليّ 

رتني بالفعل يف مقدور واحد، ى يلزم اجتامع قدرتني مؤثّ حتّ  املمكناتة يف مجيع الفعليّ 

 :–مشهده ب اهلل طيّ  – (4)ق الطويسقه املحقّ االمكان كام حقّ  واحلاصل أنّ 

ــ» ــعّل ــححة لتعّل ــة مص ــن حتّق ــزم م ــه، وال يل ــة ل ــدرة ال موجب ــق الق ة ق العّل

بالفعـل، جلـواز أن يكـون هنـاك مـا يمنعـه، وهبـذا ينـدفع قـه حتقّ  ليشءحة املصحّ 

                                                             

 ( وهذا من خواّص التعليق، مل أجدهر يف كتاب، وال سمعته عن أحد. )املؤّلف(1)

( الطوالع للقايض البيضاوي، ورشحه الشهری للشيخ شمس الدين حممود بن حمّمد بن عبد الرمحان اإلصفهاين، 0)

 )شهاب الدين( .132املتوّّف سنة 

ترمجة مطّولة، أعرضنا عن نقلها جتنّبًا لإلطالة عىل ديدنا يف  يف هذا املوضع للمحّقق الطويس  ( ترجم السيّد املرعيش 4)

 االختصار ما وسعنا، ولكون هذا املحّقق الفذ أشهرر من ناٍر عىل علم، ومن أراد فلریجع إىل الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(
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لفعــل نفســه، جلــاز أن  عبــد لــو كــان موجــداً دليــلت آخــر لألشــاعرة، وهــو أّن ال

ــاملصــحّ  يوجــد اجلســم ألنّ  مكــان، وهــو اإلجيــاد بفعــل نفســه هــو اإلق ح لتعّل

 .نتهىا «وبالتايل باطل، ق يف اجلسممتحقّ 

فهو ، د اخلالقنيهو إثبات تعدّ  اً رديّ  أهل العدل اختاروا مذهباً  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

د إثبات تعدّ  الردّي  لك ألنّ وظهر جودة ما اختاروه، وذ غطاؤهشف مبهم إذا كر  كالمت 

أو بواسطة كام يلزم األشاعرة من القول  هلل ابتداءً  اخلالق القديم الذي ال يكون خملوقاً 

كون ذاته وحياته ]تـ[ـا إثبات اخلالق احلادث الذي بزيادة الصفات القديمة، وأمّ 

عىل رأي أهل قة هلل تعاىل كام هو شأن العبد ووقدرته ومتكينه وسائر صفاته وكامالته خمل

للقبائح والفواحش  العدل، فال رداءة فيه، بل فيه جودة تنزيه اهلل تعاىل عن كونه فاعالً 

 ،ا ذكره صاحب املواقففهو کّ  ،ا ما ذكره من اجلوابوأمّ ، مراراً  املنسوبة إىل العبد كام مرّ 

 ر.نظه وجد مترة الغراب، وفيه ه عني الصواب، بل كأنّ الناصب املرتاب أنّ  وقد ظنّ 

ف ومن وافقهم يف هذا املقام دعوى ل كالم أيب احلسني واملصنّ حمّص  فألنّ  ،الً ا أوّ أمّ 

القدر واالختيار وتأثریمها، والثانية أّن العبد ة يق ها علّ حداإ ثالثرمات البداهة يف مقدّ 

ة، دون السقوط منها ودون حركته االرتعاشيّ فاعل لنحو الصعود إىل املنارة بقدرته 

 ةم جعلوا األوىل منها نظريّ ر قدرته يف هذا الصعود مل يصعد، ال أهّن مل تؤثّ لو ه والثالثة أنّ 

لو جعل الدوران  ة، ثمّ يق د للعلّ ه دوران غری مقيّ ه أنّ ى يتوّج عليها حتّ  والثانيتني دليالً 

 ا ما ذكره من أنّ وأمّ ة. يق مة األوىل لكان له وجه، ويضعف منع لزوم العلّ عىل املقدّ  تنبيهاً 

 «لخإ ..علّمء السلف كانوا بني منكرين إلجياد العبد فعله ومعرتفني مثبتني له بالدليل»

ام هو تنبيهات عىل ما ذكره السلف من أهل العدل بصورة الدليل إنّ  بأنّ  دخولت م

عى الرضوري، قد محلها من خالفهم من األشاعرة عىل االستدالل ليمكنهم إيراد املدّ 
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ه الناصب من نسبة العقالء إىل إنكار ها، فال يلزم ما تومّه املنع والنقض واملعارضة علي

بل الالزم نسبة املعزولني عن العقل والشعور، وهم األشاعرة الذين هذا ، الرضورة

 خيفى.شأهنم يف أكثر املسائل كام ال 

قه يف ام يورث الفرق عىل تقدير حتقّ وجود القدرة من غری تأثریها إنّ  فألنّ  ثانيًا،ا وأمّ 

لو كان الفارق وجود قدرة  ق بشهادة الوجدان بتأثریها، ثمّ ه غری متحقّ األمر، لكنّ نفس 

وال ، الساقط من املنارة له قدرة إسقاط نفسه أيضاً  فإنّ ، رة، لزم عدم الفرقغری مؤثّ 

ق تلك القدرة م قالوا بتعلّ نعم إهّن . ر قدرته يف هذه احلركةه إذا سقط مل تؤثّ أنّ  شّك 

ا ون السقوط، لكن إذا مل يكن هلا نحو تأثری يف الفعل غری أهّن واإلرادة بالصعود د

ة إطالق اللفظ دون التغاير يف نفس الفعل، د يف صحّ قيّ ام ير قها إنّ ه، فتعلّ مقارنة ملحلّ 

من أنصف من نفسه علم الفرق ، البدهيي هو الثاين، وباجلملة للقدرة مع أنّ  وكونه أثراً 

 األوىل دون األخرى، وإثبات القدرة بدون التأثری ال رة يفالقدرة مؤثّ  بأنّ  احلركتنيبني 

بصار، اإلكإثبات البارصة لألعمى بدون  ل، بل غری معقول أصالً يكون له معنى حمّص 

إنكار قدرة العبد مكابرة كذلك  بدون االستامع، وكام أنّ  وإثبات السامعة لألصمّ 

ل مكابرة دون الثاين األوّ  واالعرتاف بأنّ  (1)إنكار تأثریها يف بعض أفعاله مكابرة،

                                                             

ال أثر لقدرة العبد يف فعله، فإّن فيه »إىل أن قال: « البصری ال يصری بصریاً »فضالء السادة من الشافعّية: ( قال بعض 1)

قطع طلبات الرشايع، فمن زعم أّن ال أثر لقدرته احلادثة يف املقدور كام ال أثر للعلم يف املعلوم، فوجه مطالبة اهلل تعاىل 

نفسه ألوانًا أو جيعل للمحاالت أكوانًا، وهذا خروج عن حّد االعتدال إىل  العبد يف أفعاله كوجه مطالبته أن يثبت يف

التزام الباطل املحال، وفيه إبطال للرشايع، وردُّ ما جاء به النبيُّون صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، وهذا الزاعم الذي 

 وفرضًار أخذ باجلواب طوالً وعرضًا بّأن اهلل يّدعي أّن ال أثر لقدرته أصاًل إذا طرولب بوجه طلب اهلل فعل العبد حتريامً 

سبحانه يفعل ما يشاء وحيكم بام يريد، ال يرسئل عاّم يفعل وهم يرسئلون، جديرت بأن يرقال له: هذه كلمة حّق أرريد هبا 

لعدل، تعاىل الباطل. نعم، يفعل اهلل ما يشاء وحيكم ]بـ[ـام يريد، لكن يتقّدس عن اخللف وتكليف املحال، فإّنه احلكم ا
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ا بتأثری قدرتنا بعض األفعال تصدر منّ  بأنّ  بدهية العقول حاكمةت  مكابرة يف مكابرة، ألنّ 

ة سفسطة مصادمة للرضورة، ألفعاله االختياريّ  وجداً فيها، فإنكار كون العبد مر 

، كسبوه بالكام اخرتعوه وسمّ  التأثریق القدرة بالفعل ال عىل وجه تعلّ  حه أنّ ويوّض 

قها به، ه إذا مل يكن للقدرة تأثری، ال يظهر وجه تعلّ العقل، فإنّ  ال هيتدي إليهر  خفّي  أمرت 

 عنده؟قلنا: من أين يعلم وجودها ، «قها به هو أن تكون موجودة عندهتعلّ »فإن قيل: 

، «من الفرق بني حركة املرتعش وحركة املختار بالبدّيةعنده لم وجودها عُ »فإن قيل: 

حركة املرتعش حصلت من غری إرادة وحركة املختار  ألنّ  ،الفارق هو اإلرادةقلنا: 

صة ألحد املقدورين بالوقوع، فإن ا صفة خمّص حصلت هبا، ولإلرادة غری القدرة ألهّن 

لوجودها من وجود  فال بّد ، صة ألحد املقدورين بالوقوعإذا كانت اإلرادة خمّص »قيل: 

 صة ألحد مقدوري اهلل تعاىل بالوقوع؟ فإنّ كون خمّص ـ]تـ[، قلنا: مل ال جيوز أن «القدرة

قت بأحد طريف املمكن، حصل ذلك الطرف، وباجلملة ا إذا تعلّ عادة اهلل جرت بأهّن 

عادة اهلل  القدرة احلادثة أي قدرة العبد عند األشاعرة صفة يوجد الفعل معها، فإنّ 

وباجلملة القدرة قت بأحد طريف املمكن، حصل ذلك الطرف، ا إذا تعلّ جرت بأهّن 

ة احلادثة أي قدرة العبد عند األشاعرة صفة يوجد الفعل معها، وبعبارة أخرى كيفيّ 

ة قائمة بالفاعل موجودة عند الفعل، فإذا مل يكن هلا تأثری يكون يف معرض وجوديّ 

 رةقدرته غری مؤثّ  كسب العبد وأنّ ب القول ربهن عىل ثبوته، ولعمري أنّ اخلفاء، حتى ير 

 إنّ »قال: أو عقابه من باب أن ير  العبدالقول بثواب  املؤثر قدرة اهلل سبحانه ثمّ ام نّ وإ

من قدرته، وليس له  إذا كان معه قادر آخر، تكون قدرته أشّد  مثالً  «عىل الزنا قادر أحداً 

                                                                                                                                               

 )املؤّلف(«. شأنه عن الظلم، أوجب عىل نفسه األقدس الرمحة عىل عباده عدالً، ال ألّن إتيان الظلم منه كام قيل حمال
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 [غري]أن يمنعه من الزنا إذا مل يرتكب الزنا وارتكب مصاحبة الزنا، صار هذا الشخص 

وهو كام ، «له املرتكبللرجم، دون  اً عن أن يمنع فاعله مستحقّ  املرتكب له العاجز

رة القدرة صفة مؤثّ  ا ال طائل حتته، ألنّ رة کّ بالقدرة غری املؤثّ  القول أنّ  ترى، واحلاصلر 

د اصطالح، رة تكون تسميتها قدرة جمرّ عىل وفق اإلرادة، فلو مل تكن قدرة العبد مؤثّ 

 العلم.بتأثری القدرة وعدم تأثری ده الفرق بني القدرة والعلم ويؤيّ 

القدرة ال تستلزم  من أنّ ة يف رشحه للعقائد العضديّ  (1)مة الدواينا ما ذكره العاّل وأمّ 

القدرة  الفرق بينهام وبني العلم بأنّ  منه ومن الكسب، وأنّ  بل ما هو أعمُّ ، التأثری

لو كان لكسب العبد معنى  ام يتمُّ هذا إنّ  بأنّ  فمردودت ر تستلزم هذا، وال يستلزمه العلم

إن شاء  – وسيجيء مرّ ة كام ت واملحجوجيّ ام قالوا به عن فرط التعنّ ل معقول، وإنّ حمّص 

الرضوري هو الفرق بتأثری القدرة يف  ة أنّ ه عىل العدليّ يتوّج  ،نعم. –تعاىل اهلل 

مطلوهبم،  ا استقالل تأثری قدرة العبد فيها باالختيار كام هوة دون غریها، وأمّ االختياريّ 

ر جمموع القدرتني جلواز أن يكون املؤثّ  دليلله من  فليس برضوري، بل هو کنوع ال بدّ 

ر قدرة العبد فقط عىل سبيل ، أو يكون املؤثّ (0)سفراينياإلكام هو مذهب أيب إسحاق 

ة قدرة العبد هنا بيان مدخليّ هاملقصود  جياب كام هو مذهب الفالسفة، ويندفع بأنّ اإل

كام ال  ملذهب األشاعرة، ال بيان خصوص املذهب احلّق  اً ردّ  أفعالهيف بعض يف اجلملة 

مذهب الفالسفة قد ثبت بطالنه بالدليل العقّل، وبإمجاع  ل، عىل أنّ خيفى عىل املتأمّ 

 مردودت  –عليه وال دليل  رفيقه قول بال مع أنّ  –اإلسفرايني املسلمني، وما ذهب إليه 

                                                             

 من هذا املجّلد، فراجع. )املصطفوي( 2۲ ( مّرت ترمجته يف هامش الصحيفة1)

 )املصطفوي(من هذا املجّلد، فراجع.  ۶9( مّرت ترمجته بإجياٍز يف هامش الصحيفة 0)
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هو نفس الفعل، ويكون  واحداً  ق القدرتني شيئاً يكون متعلّ ه إن أراد جواز أن بأنّ  أيضاً 

ً  راً منهام مؤثّ  كّل  رين عىل أثر واحد، وإن أراد جواز أن يلزم اجتامع املؤثّ  فحينئذٍ مستقالق

ً  واحداً  راً مؤثّ  املجموعيكون جمموعهام من حيث  واحد  يف التأثری دون كّل  مستقالق

بل احتياجه إىل معاون  تعاىلعدم استقالل قدرته  فيلزم حينئذٍ ، نفرادهبامنهام 

 .كبریاً  اً تعاىل عن ذلك علوّ ، ومشارك

كالم صاحب  فهو أيضاً  ،«لخ.. إسليم العقل كّل  نّ إ وأيضاً »ا ما ذكره بقوله: وأمّ 

وجد إرادة العبد لو كان مر  منا أنّ ا لو سلّ عىل عدم سالمة عقله، ألنّ  املواقف، وقد دّل 

ف هي عليها كام يعلم  مل تتوقّ اإلرادة منه عىل إرادته هلا، فلاّم  ف تلكفتوقّ ، نفسه

 ا ال نعلم أنّ  أنّ إاّل ، بالوجدان، فال تكون هي صادرة عنه بل تكون خملوقة هلل تعاىل

قيب تلك اإلرادة اجلازمة قيبها ليس منه، وكون الفعل حيصل عر حصول الفعل عر 

ىل ذلك، إذ ال مانع من أن تكون اإلرادة ع اجلامعة للرشائط، وارتفاع املوانع ال يدلُّ 

ولو  (1)للعبد، عنها عىل الرشط املذكور خملوقاً  خملوقة هلل تعاىل، والفعل الذي ال ينفّك 

ق الفعل، ق الرشط املذكور يتحقّ مع تلك اإلرادة املخلوقة هلل تعاىل عند حتقّ  إنّ »: قيل

هلا  الزماً  كون إجياد العبد أيضاً ي جلواز أن (0)،فهو کنوع ،«ولو مل يكن إجياد من العبد

                                                             

إذا حصل لنا العلم بنفع فعل ]تـ[ـتعّلق به اإلرادة بال »[ من أّنه ۵07الصحيفة  114( وتوضيحر هذا ما سيجيء ]املناقشة 1)

اختيارنا، لكّن تعّلق اإلرادة به غری كاٍف يف حتّققه ما مل ترص جازمة، بل ال بّد من انتفاء كّف النفس عنه حّتى تصری اإلرادة 

للفعل، وهذا الكّف أمرت اختياري يستند وجوده عىل تقدير حتّققه إىل وجود الداعي إليه، ]و[هي اإلرادة  جازمة موجبة

 ، إىل آخر ما ذكرنا هناك، وباجلملة ترك الكّف الذي هو اختياري من مجلة رشائط حصول الفعل. )املؤّلف(«اجلازمة

اشئة عن ذات العبد الزمة له، وهو ال ينايف كونه خمتارًا إذ املختار ما ( واحلاصلر أّن إرادة العبد بإجياد اهلل تعاىل فيه أو ن0)

 يكون فعله معّلاًل بإرادته، ال أن تكون إرادته أيضًا باختياره. )املؤّلف(
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وهو انفكاك ، رض هذا املحالمكان، فلو فر باإلال بالفعل، وال  ،عنها أصالً  غری منفّك 

عنها، إذ  إجياد العبد من تلك اإلرادة، جلاز وقوع حمال آخر هو انفكاك الفعل أيضاً 

 إذا كان بينهام عالقة ظاهرة كام فيام نحنر  املحال جاز أن يستلزم املحال، وخصوصاً 

 إذا إاّل  ،عىل املطلوب أيضاً  ا أن الفعل ال حيصل بدون تلك اإلرادة فال يدلُّ فيه، وأمّ 

ف حصوله عىل إرادة خملوقة هلل تعاىل ال يمكن أن يكون فعل العبد إذا توقّ  ثبت أنّ 

 منها. مات، وال الزماً يف املقدّ  ه کنوع ليس مذكوراً للعبد، وهذا مع أنّ  خملوقاً 
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[74] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

كاحلركة يمنة ويّسة، منها مكابرة الرضورة، فإّن العاقل يفّرق بالرضورة بني ما يقدر عليه »

وبني احلركة االضطرارية كالوقوع من شاهق، وحركة احليوان، وحركة  (1)والبطش باليد اختياراً 

املرتعش، وحركة النبض، ويفّرق بني حركات احليوان االختيارّية وحركات اجلامد، ومن شّك يف 

 انتهى. (0)،«عند العاقل من ذلك وال أجىل منه ذلك فهو سوفسطائي، إذ ال يشء أظهرر 

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: قد عرفت جواب هذا فيام مّر، وقد ذكر هذا الرجل هذا الكالم، ثّم كّرره كام هو عادته »

 ، انتهى.«يف التكرارات القبيحة الطويلة اخلالية عن اجلدوى، واجلوابر ما سبق

 أقول:

عند تقرير كان ام ذكره لدعوى الرضورة سابقا إنّ  فإنّ ف، ال تكرار فيام ذكره املصنّ 

ام هو يف بيان ما يلزم من مذهب األشاعرة والفرق هنا إنّ هة، وذكره هلا مذهب العدليّ 

ا زعمه ا ما ذكره الناصب هناك من كالم صاحب املواقف کّ مني ظاهر، وأمّ املقابني 

 .ة وأبطلناهرنا عليه ثمّ فقد دمّ ، للجواب عن هذا صاحلاً 

                                                             

 ( ليست هذه الكلمة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 .120( هنج احلق ص0)
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[75] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۳]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

سن ذّم امليسء، وقربح مدحه، » سن مدح املحسن، وقربح ذّمه، وحر ومنها إنكار الرضوري من حر

فإّن كّل عاقل حيكم بحسن مدح من يفعل الطاعات دائاًم، وال يفعل شيئًا من املعايص، ويبالّ يف 

لهوف ويساعد الضعيف، وأّنه يقبح ذّمه، ولو اإلحسان إىل الناس، ويبذل اخلری لكّل أحٍد، ويعني امل

رشع أحد يف ذّمه باعتبار إحسانه عّده العقالء سفيهًا، والمه كّل أحد، وحيكمون حكاًم رضورّيًا بقبح 

مدح من يبالّ يف الظلم واجلور والتعّدي والغصب وهنب األموال وقتل األنفس، ويمتنع من فعل 

ّد سفيهاً اخلری وإن قّل، وأّن من مدحه عىل هذ رضورة قربح  (1)والمه كّل عاقل. ونعلم ه األفعال عر

نر هذا املدح  املدح والذّم عىل كونه طويالً أو قصریًا، أو كون السامء فوقه واألرض حتته، وإّنام حيسر

 إليه.صادرين من العبد، فإّنه لو مل يصدر عنه مل حيسن توّجه املدح والذّم  (0)والذم أن لو كانا

سن مدح اهلل تعاىل عىل إنعامه وال واألشاعرة مل سن هذا املدح والذم، فلم حيكموا بحر  حيكموا بحر

ار والظلمة املبالغني يف الظلم، بل ذم إبليس وسائر الكفّ  (4)قبحبالثناء عليه وال الشكر له، وال 

 ة عىلفليعرض العاقل املنصف من نفسه هذه القضيّ والذم. جعلومها متساويني يف استحقاق املدح 

قبل ه ال ير الصواب، فإنّ  ويعتقد ضدّ  ذلكبع ما يقوده عقله إليه ويرفض تقاليد من خيطئ يف عقله ويتّ 

وَن يِف وليحذر من إدخال نفسه يف زمر الذين قال اهلل تعاىل عنهم: ، يوم احلساب منه غداً  َوإِْذ َيَتَحاجُّ

وا  َعَفاءر لِلقِذيَن اْسَتْكرَبر ولر الضُّ ْغنروَن َعنقا َنِصيًبا ِمَن النقارِ النقاِر َفَيقر ْم َتَبًعا َفَهْل َأْنترْم مر نقا َلكر  »،(3)إِنقا كر

 انتهى.

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: ويعلم. )املصطفوي(1)

 يف املطبوع من النهج: كان الفعالن. )املصطفوي( (0)

سن. )املصطفوي(4)  ( يف املطبوع من النهج: بحر

 .124-120( هنج احلق ص3)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

ن ة، وحيسر هان إىل األمور االختياريّ املدح والذم يتوّج  أنّ  ما ذكره يف هذا الفصل أقول: حاصلر »

ولوال أن تكون األفعال باختيار الفاعل  ،هن ذمّ وحيسر  امليسءح مدح ه، ويقبر ح ذمّ مدح املحسن ويقبر 

وال ، صاحب األعامل احلسنة املدح وال يستحقُّ ، بني األعامل احلسنة والسيئة وقدرته ملا كان فرقت 

 باطل.وهو ،  يلزم التساوي املذكوراّل ، وإةاألفعال اختياريّ  لم أنّ فعر  ،صاحب األعامل القبيحة الذمق 

املدح والذم عىل األفعال باعتبار وجود القدرة واالختيار يف الفاعل، وكسبه ب ترتّ  أنّ  واجلوابر 

ف وال يتوقّ ، وهو املتنازع فيه، فذلك غری ثابت، ه لتأثری قدرته يف الفعلا أنّ ومبارشته للفعل، وأمّ 

 املذكور.ب عىل التأثری، بل يكفي وجود املبارشة والكسب يف حصول الرتتّ  ب املدح والذمّ ترتّ 

 فباطل خمالف للعرف واللغة، فإنّ ، ب عىل ما مل يكن باالختياراملدح والذم مل يرتتّ  ا ذكر أنّ م ثمّ 

 .لف يف احلمد أيضاً ة وغریه بخالف احلمد، واختر األفعال االختياريّ  املدح يعمُّ 

م مل يقولوا باحلسن العقّل للمدح ، إن أراد أهّن «األشاعرة مل حيكموا بحسن هذا املدح»ا قوله: وأمّ 

ن أراد نفي احلكم وإ (1)،م مل يقولوا باحلسن والقبح العقّل أصالً املذكورين فذلك كذلك، ألهّن  والذمّ 

الرشع  ألنّ ، م حيكمون بحسن مدح اهلل تعاىل، فهذا من مفرتياته، فإهّن بحسن مدح اهلل وثنائه مطلقاً 

 ، انتهى.«مراراً مّر العقل حكم به كام  ال ألنّ ، أمر به

 أقول:

وجود القدرة واالختيار يف الفاعل الذي هو العبد  بأنّ مردودت الذي ذكره  اجلوابر 

 ال، فعىل الثاين يلزمر و ا أن يكون له مدخل يف وجود الفعل أإمّ للفعل وكسبه ومبارشته 

ال يورث الفرق،  ق قدرة العبد مدخل يف الفعل أصالً ه إذا مل يكن لتعلّ رضورة أنّ اجلرب 

لوجود  ق مستلزماً ل إن مل يكن هذا التعلّ وعىل األوّ . وال تفاوت بني وجوده وعدمه

بالرضورة،  بفعل ال يكون منه قبيحت  تعذيب العبد مثالً  املالزمات، فإنّ  تمُّ ]تـ[ـالفعل، 

                                                             

 )املؤّلف(«. ألهّنم مل يقولوا باحلسن والقبح العقّل أصالً »( قد أنطقه اهلل باحلق حيث قال: 1)
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ما مل جيب  اليشءوهذا الفعل مل جيب من قدرة العبد عىل هذا الفرض فلم يوجد منه، إذ 

مرادهم باستقالل قدرة العبد  دل، فإنّ فهو مذهب أهل الع مل يوجد، وإن كان مستلزماً 

، وهذا ة املستلزمة أيضاً طلق عىل العلّ ة تر ة املستقلّ العلّ  يف التأثری استلزامها لفعله، فإنّ 

عوه، وال يطابق مذهب األشاعرة حيث قالوا بمحض مقارنة دّ االقدر يكفيهم فيام 

 فيه.تأثریها  ریغالفعل لقدرة العبد من 

إن املدح والذم ال يرتتب عىل ما مل يكن »ه قال: من أنّ ف املصنّ ا ما نسبه إىل وأمّ 

األفعال الصادرة بغری االختيار ال  نّ أ فام قال املصنّ فليس كذلك، وإنّ  «باالختيار

لك األفعال، تعىل نفس  ب مدح أو ذمٌّ ه ال يرتتّ ه، ال أنّ ب عليها مدح فاعلها وذمّ يرتتّ 

ه ن توّج ه لو مل يصدر عنه مل حيُس فإنّ »قال: فيام ذكرنا، حيث  ف رصيحت وكالم املصنّ 

ه الناصب، كام تومّه  أي إىل العبد، ال إىل الفعل الصادر بغری اختيار «إليه املدح والذمّ 

، بنفس تلك األفعال ق املدح أو الذمّ ام هو تعلّ بني أهل العرف واللغة إنّ  (1)رفعووما تر 

أو  «رجل حسن الوجه»قال: فير ، هام وهو العبدال بمحلّ ، كحسن الوجه وقبحه

رجل » أو «رجل حسن»قال: وال ير  قه،بحال متعلّ  اليشءمن باب وصف  «قبيحهر »

 ح املدح والذمّ ح مطلق املدح وال يصحّ ام يصحّ طالق، وباجلملة هذا إنّ اإلعىل « قبيح

 ر.فتدبّ ، االستحساين واالعرتايض

األشاعرة  ف يف بيان أنّ املصنّ كالم  لظهور أنّ  اً جدّ  فقبيحت ، ا ما ذكره من الرتديدوأمّ 

فهم معزولون عن العقل، وهذا يكفي يف ، ال حيكمون بعقوهلم بحسن هذا املدح

ام يشهد عىل قبح غرضه من تقبيح قوهلم، والتزام الناصب لذلك ال يدفع التقبيح، وإنّ 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: تعارف. )املصطفوي(1)
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ينفي احلسن العقّل  اعرتافاً  األول منهر  يف الشّق  ة حيائه كام ال خيفى، عىل أنّ التزامه وقلّ 

روا أصحابه من إثبات ملا اختاره متأّخ  موافقاً  ، وهو مناف ملا ذكره الناصب سابقاً أصالً 

 عن حمّل  ـ]ـا[ي استثنوهالـ]ـتـ[ـاحلسن العقّل يف اجلملة، وبالنظر إىل بعض املعاين 

 .رفتذكّ  ،عن اإلشكال كام أرشنا إليه سابقاً  اً النزاع تفصيّ 



 311 أن العباد فاعلون باألختيار  

 

 

[76] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۴]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

حينئٍذ تكليفنا فعل الطاعات واجتناب املعايص، ألّنا غری قادرين عىل ومنها أّنه يقبح منه تعاىل »

کانعة القديم، فإذا كان الفاعل للمعصية فينا هو اهلل تعاىل، مل نقدر عىل الطاعة، ألّن اهلل تعاىل إن خلق 

من  فينا فعل الطاعة، كان واجب احلصول، وإن مل خيلقه كان کتنع احلصول، ولو مل يكن العبد متمّكناً 

الفعل والرتك كانت أفعاله جارية جمرى حركات اجلامدات، وكام أّن البدهية حاكمة بأّنه ال جيوز أمر 

اجلامد وهنيه ومدحه وذمه، وجب أن يكون األمر كذلك يف أفعال العباد، ألّنه تعاىل يريد منّا فعل 

وال يمكن صدوره  نفعل فعالً  املعصية وخيلقها فينا، فكيف نقدر عىل کانعته؟ وألّنه إذا طلب منّا أن

 (1)،«كبریاً  اً طاق، تعاىل اهلل عن ذلك علوّ ملا ال ير  فاً مكلّ ، يف الطلب هو، كان عابثاً  ام يفعلهر ا، بل إنّ عنّ 

 انتهى.

 قال الناصب خفضه اهلل:

أحد من املسلمني عىل  جيرأ مل رت املعتزلة إىل اختيار هذا املذهب، وإاّل أقول: هذه الشبهة اضطّ »

تكليف فعل الطاعات واجتناب املعايص باعتبار  أنّ  د اخلالقني يف الوجود، واجلوابر إثبات تعدّ 

 للفعل صار كاسباً  قدرته واختياره مقارناً  ـ]ـت[ كانلـاّم العبد  ة، وألنّ ة ال باعتبار الفاعليّ يق املحلّ 

تياره املوجب للكسب واملبارشة، وهذا يكفي ن للفعل والرتك باعتبار قدرته واخللفعل، وهو متمكّ 

 النزاع. وهو حملُّ ، ته للفعلوال حيتاج إىل إثبات خالقيّ ، ة التكليفيف صحّ 

بة عىل أسباهبا ات املرتتّ فكسائر العاديّ ، ةبان عىل األفعال االختياريّ ا الثواب أو العقاب املرتتّ وأمّ 

حراق اإلمل خلق اهلل »قال: عندنا أن ير   ال يصّح اه سؤال، وكاممن غری لزوم عقّل واجّت  بطريق العادة

قيب أفعال مل أثاب عر »قال: أن ير  هنا ال يصّح ه، فكذا «ابتداًء؟ومل ال حيصل  النار؟قيب مسيس عر 
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 .«فيهام؟ومل يعكس  ابتداءً ومل ال يفعلها  أخرى؟قيب أفعال خمصوصة وعاقب عر 

فيخلق ، قد تكون دواعي العبد إىل الفعل واختيارها ا التكليف والتأديب والبعثة والدعوة، فإهّن وأمّ 

 .ويصری عالمة للثواب والعقاب، قيبها عادة، وباعتبار ذلك يصری الفعل طاعة ومعصيةاهلل الفعل عر 

ه إن ا مل نقدر عىل الطاعة، ألنّ ه يلزم إذا كان الفاعل للمعصية فينا هو اهلل تعاىل أنّ ما ذكره أنّ  ثمّ 

غری  كان کتنع احلصول، فنقول: هذا يلزمكم يف العلم لزوماً  وإاّل خلق الطاعة كان واجب احلصول، 

وما علم اهلل ، ما علم اهلل عدمه من أفعال العبد فهو کتنع الصدور عن العبد عنكم، ألنّ  نفّك م

ختيار إذ ال قدرة ه يبطل االوجوده فهو واجب الصدور عن العبد، وال خمرج عنهام لفعل العبد، وأنّ 

عىل الواجب واملمتنع، فبطل حينئذ التكليف البتنائه عىل القدرة واالختيار باالستقالل كام ذكرتم، 

 ، انتهى.«فام لزمنا يف مسألة خلق األعامل فقد لزمكم يف مسألة علم اهلل تعاىل باألشياء

 أقول:

ح ة، كام رّص يق املحلّ تسميته لذلك الدليل القطعي شبهة اشتباه نشأ عن القول بمعنى 

. الً إن شاء اهلل تعاىل مفّص  وسيجيء، بيان فساد القول بالكسب جممالً  به، وقد مرّ 

 من الردّ  «لخ.. إةيَّ التكليف باعتبار املحلّ » ه عىل ما ذكره يف اجلواب من أنّ ويتوّج 

.  وجوهت

ه يتوّج ى بإجياد الفعل حتّ مكّلف العبد  أنّ ا ال نقول حاصل جوابه أنّ  أنّ  ،لاألوّ 

طاق، وفيه ا ير وهو کّ  ةيق ف بالكسب واملحلّ ه مكلّ نّ أبل نقول ، طاقلزوم تكليف ما ال ير 

طاق، وإن كان بإجياده بام ال ير  تكليفت  فالتكليفر ، اهالكسب إن مل يكن بإجياد العبد إيّ  أنّ 

عىل  ةيق ال اختيار للعبد يف املحلّ  املطلوب. وأيضاً العبد فاعل موجد وهو  ه ثبت أنّ إياّ 

، فال يظهر وجه استحقاق املدح والذم باعتبارها، فنقول يف تقرير رأي األشاعرة كام مرّ 

مل ، فاعل هو اهلل تعاىلاللبعض األفعال، بل كان  مل يكن العبد فاعالً  ولدليل املصنف: 

ق قبيح، ني مل يتحقّ األشاعرة، إذ لو كانا رشعيّ  ني كام زعمهر يكن احلسن والقبيح رشعيّ 
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، والكسب املنسوب إىل العبد فعل اهلل أيضاً ، رواكام قرّ  وال قبيح منهر ،  اهللاعل إاّل إذ ال ف

 .ة غری معقول كام مرّ باعتبار املحليّ  والذمُّ 

 مبنيٌّ « لخ.. إبان عىل األفعالا الثواب والعقاب املرتتّ وأمّ »ما ذكره بقوله:  أنّ  ،الثاين

ب هنا يف ترتّ هالكالم  ر، عىل أنّ فتذكّ ، ما فيه وقد مرّ ، ةعىل نفي األسباب احلقيقيّ 

 ذلك.فافهم ، ال يف أنفسهام، استحقاق الثواب والعقاب

، ل أصالً قيب مسيس النار ال يطابق املمثّ حراق عر اإلما ذكره من مثال  أنّ  ،الثالث

يف املثال  ال ريب أنّ ، ى يكابر فيها األشاعرةإذ مع قطع النظر عن املغايرة بوجوه شتّ 

السؤال عنه،  حراق، فلهذا ال يصّح اإلاملذكور مل يقع أمر وهني ووعد ووعيد يف فعل 

ه ليس بسبب ه مجاد ال حياة له وال إرادة، ال ألنّ ل عن فعل النار، ألنّ سأام ال ير إنّ  وأيضاً 

ب الثواب والعقاب عىل األفعال لو كان ترتّ ، وباجلملةوه. لإلحراق حقيقة كام تومّه 

مل  زعموهة كام ة حقيقيّ حراق عىل مسيس النار من دون أن يكون له سببيّ اإل كرتتب

عىل حتصيل الكامالت وإزالة  ق هبا من الرتغيب والرتهيب واحلّث يكن للبعثة وما يتعلّ 

 إذا كان لقدرة العبد وإرادته تأثری الرذائل ونحو ذلك فائدة، إذ ال تظهر فائدة ذلك إاّل 

 باالستقالل.هتام  مبارشيف أفعاله ويتوىّل 

ه ال ارتباط له بكالم ع أنّ م «خيقال.. إلوكّم ال يصح عندنا أن »: قولهأّن  ،الرابع

 الترصف إن كان بطريق حسن، فهو حسن، وإاّل  بام سبق من أنّ  مردودت ر  فاملصنّ 

ة عظيمة عتاق واإلنعام بفعل ما يورث مشقّ باإلا إذا وعدنا عبيدنا فهو قبيح، فإنّ 

به  بام يلتذُّ  وبالسياسة لرتكه ففعله بعضهم عىل ما أردناه وتركه بعضهم مشتغالً عليهم، 

ل للمشقة أعتقنا العايص وأنعمنا عليه وعاقبنا املطيع املتحمّ  ا مانعني منه، ثمّ کا كنّ 

، ة، بخالف ما لو أعتقنا بعض عبيدنا ابتداءً حيكم العقالء بظلمنا البتّ ر ألمرنا انقياداً 
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والالزم  ،ظلامً  ه ال يعدُّ ، فإنّ ـ]ـم[تجاوز طاقته]تـ[ـة ال آخر بخدمة شاقّ  وأمرنا بعضاً 

ه لو مل جيب استقالل العبد يف فعله، أنّ  ل دون الثاين، وظاهرت عىل األشاعرة نظری األوّ 

 التحقيق.عىل  السؤال لكونه ظلامً  ويصحُّ البعثة، لزم رفع فائدة 

والتأديب والبعثة والدعوة قد تكون دواعي التكليف » ما ذكره من أنّ  أنّ  ،اخلامس

عث إليه النبي سواء بر ، نسان جمبول عىل الفعل اإل بأنّ  مدخولت  «لخ.. إالعبد إىل الفعل

 ثمّ خيفى. أو ال، فال حاجة هلم يف أصل الفعل إىل بعثة النبي الداعي هلم إىل ذلك كام ال 

علمه تعاىل تابع للمعلوم، ال  من أنّ  سيجيءلزام غری الزم ملا اإلما ذكره الناصب من 

ة جلريانه فيه بعينه، فام مل اضطراريّ  لزم أن تكون أفعاله تعاىل أيضاً  ه لو تمّ ة له، عىل أنّ علّ 

لة بعلمه عىل لألعامل املعلّ  لزمكم يف مسألة خلقه تعاىل تعاىليلزمنا يف مسألة علم اهلل 

 .رفتدبّ  ،ما زعمتموه
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[77] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۵]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

ه إذا خلق ألنّ ، كبریاً  اً تعاىل اهلل عن ذلك علوّ ، الظاملنيه يلزم أن يكون اهلل تعاىل أظلم ومنها أنّ »

بنا عليها وعاقبنا عىل صدورها منه تعاىل فينا، كان ذلك عذّ  ة، ثمّ البتّ  فينا املعصية، ومل يكن لنا فيها أثرت 

عادل  ي إىل وصف اهلل تعاىل بالظلم والعدوان، فأيُّ هناية اجلور والعدوان، نعوذ باهلل من مذهب يؤدّ 

جممع الكرم والرمحة واإلنصاف؟  وأيُّ غریه؟ راحم للعبد  وأيُّ ؟ منصف سواه وأيُّ  ؟وى اهلل تعاىلس

 انتهى. (0)،«، بل منه(1)ابنا عىل فعل صدر عنه، ومعصية مل تصدر عنّ ه يعذّ مع أنّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

املعصية يف العايص مل يستوجب ان، وخلق أقول: نعوذ باهلل من نسبة الظلم والعدوان إىل اهلل املنّ »

وي ف يفعل فيهم، وقد رر الناس يف كل ترّص  ف يف حق الغری، واهلل تعاىل ال يظلمر الظلم، والظلم ترّص 

 ؟بني هبايعذّ  املعصية ثمّ  عمرو بن العاص سأل أبا موسى األشعري ريض اهلل عنه، فقال: خيلق يفّ  أنّ 

النظام الكّل يف خلق العامل يقتيض أن  املبحث أنّ  هذا وتوضيحر  يظلمك.ه مل ألنّ  :فقال: أبو موسى

ه يقتيض أن يكون فيه بيت الراحة، نيه حكيم مهندس، فإنّ يبيكون فيه عاص ومطيع كالبيت الذي 

، كذلك إن مل يكن يف الوجود عاص عىل املسرتاح كان ناقصاً  ن مل يكن البيت مشتمالً وإالصالة  وحمّل 

ك نّ أ عرتض عىل املهندسه ال يستحسن أن ير النار من العصاة، وكام أنّ  ، ومل يمألمل يكمل النظام الكّّل 

َ ؟ علمت املسرتاح مِلَ  ْ  ومِل قال ن أن ير نس؟ كذلك مل حيسر العبادة وجملس األر  ه حملُّ جتعل البيت كأنّ  مَل

 َ َ  خلالق النظام الكّل: مِل ْ  خلقت العصاة؟ ومِل النظام الكّل كان  هم مطيعني؟ ألنّ جتعل العباد كلّ  مَل

وبعضه  ف الذي يفعل صاحب البيت يف جعل بعضه مسجداً يقتيض وجود الفريقني، فالترصُّ 

                                                             

اب عن هذا بّأن عذاب العبد ومعاقبته إّنام هو للكسب ال لإلجياد، فال يلزم الظلم، وفيه أّنه إن مل يكن للعبد هنا 1) ( وقد جير

وجدًا، وهو املطلوب. )املؤّلف( ّمي كسبًا أو غریه، فيكون العبد مر  تأثری، فالظلم الزم، وإن كان له تأثری يف يشء سواه سر

 .123ق ص( هنج احل0)
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ه نّ أ قالفق ال ير وجه يتّ  ف احلق سبحانه يف الوجود بأّي فكذلك ترّص  ؟قال: هو ظلمهل ير  مسرتاحاً 

ال ، ]و[اهلل ملك عليهو، اخللق منحرص فيه، وهو مالك لنفسه أنّ  املعتزيل األعمى حيسبر  ولكنّ ، ظلم

ويستعمل  ويستأجر عىل العمل رجاالً  الرجل الذي يعمل عمالً  أنّ  ترىيعلم أنه مالك مطلق، أال 

ه نّ أقال هل ير  ،ومل يعط العبيد شيئاً  أجرهتمالعمل أعطى األجراء  اء، فإذا تمّ معهم بعض عبيده األرقّ 

هذا  إنّ  ثمّ شاء. ه بام ف يف حقّ ه ترّص وذلك ألنّ ه ظلم العبد، نّ أ ه ال يقول عاقلأنّ  ظلم العبد؟ ال شّك 

ه جتاوز من ه ظامل، وذلك ألنّ نّ أقال ير ، الرجل لو محل العبد فوق طاقته، أو قطع عنه القوت واللباس

ف ه ليس باملالك املطلق، ولو كان هو املالك املطلق، وكان له الترّص ، فقد ظلم، وذلك ألنّ ذلك احلدّ 

سبحانه هو املالك  ، كذلك احلقُّ وظلامً  ال جوراً  فاته عدالً كل ترّص  ـ]ـت[لكانحيثام شاء وكيفام أراد 

خذ هذا التحقيق  ف،وجه ترّص  ر منه ظلم بأّي تصوّ ف كيفام شاء وحيثام أراد، فال ير املطلق، وله الترّص 

 ، انتهى.«عن هذا وال تعدِ 

 أقول:

ال خالف بني العلامء يف ه املسألة عىل وجه يظهر به متويه استعاذة الناصب أنّ  حتقيقر 

معنى كونه  نّ أقالت األشاعرة . ام اخلالف يف معناهسن، وإنّ ل حمر ه تعاىل عادل متفّض أنّ 

ة ة من اإلماميّ وقالت العدليّ  ،ال يف ملك غریه كام مرّ ، ف يف ملكهه مترّص أنّ  تعاىل عادالً 

ف يف امللك الترّص  القبيح، لكن من املعلوم أنّ  ه خيتار احلسن وخيلُّ أنّ  معناهر : واملعتزلة

 وال ريب يف أنّ ، يمكن أن يكون عىل الوجوه احلسنة، وأن يكون عىل الوجوه القبيحة

ر ال مؤثّ  فالقائلون بأنّ ، ف يف امللك عىل الوجوه القبيحة ظلم وجور ليس بعدلالترّص 

يف  ون لكونه تعاىل عادالً جاحد ، اهلل مع االعرتاف بحدوث الظلم واجلور يف العاملإاّل 

العبيد حمدثون  ا القائلون بأنّ ، وأمّ فاعل الظلم واجلور ال يكون عادالً  املعنى، ألنّ 

 – يقولون ويفرتون هون اهلل تعاىل عاّم لترصفاهتم، فهم ينسبون الظلم إىل أنفسهم وينزّ 

خالق الظلم  ا ال نسلم أنّ  ذكره أهل العدل بأنّ ، وجواهبم عاّم – ةيعني النواصب القدريّ 
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ام تصری خلق مجيع األشياء ليس بقبيح بالنسبة إليه، وإنّ  واجلور ليس بعادل، فإنّ 

 (1) .مكابرة تسد باب املناظرة هبمراألشياء قبيح بالنسبة إىل اخلالئق، وباعتبار قيامها 

مع أيب موسى يف الدعاء  هنا رشيكاً هالناصب مل جيعل عمرو بن العاص  إنّ  ثمّ 

ه وافق مذهب أهل االعتزال، وغفل عن كونه من أعداء أمری اهلل تعاىل، ألنّ  برضا

 .أيضاً ة والتحيّ   لوجه إليه السالم، وإاّل  املؤمنني

مة ل به العاّل ام متثّ فإنّ ، ا ما ذكره من التمثيل بالبيت املشتمل عىل كيت وكيتوأمّ 

ما ذهب إليه احلكامء  الدواين يف بعض رسائله لبيان القول باألصلح بنظام الكل عىل

وال مطابقة فيه ملذهب  ،ة دون غریهم من املعتزلة واألشاعرة واملاتريديةواإلماميّ 

ما اشتمل عليه ذلك البيت من املسرتاح يظهر عند  فإنّ ، ه الناصباألشاعرة كام تومّه 

ث مجيع البيت وفزع أهله ته يف نظام جمموع البيت، إذ لواله لتلوّ العقل السليم مدخليّ 

 كالزنامن الروائح املستقذرة، بخالف ما اشتمل عليه العامل من األفعال املتنازع فيها 

ال يظهر نفعها يف نظام  ا كام مرّ واللواطة والّسقة والكذب والنميمة ونحوها، فإهّن 

ً العامل، بل يكون   فيها.خمالِّ

ف الذي، اهلل تعاىل، والترّص ف من الكالم يف دعواهم حسن مطلق الترّص  وأيضاً 

مثل به ترصف خاص يستحسنه العقل، بخالف بعض الترصفات التي تنسبه 

 العدل.األشاعرة اهلل تعاىل ويمنعه أهل 

د عدم إعطاء السيّ  مع املتنازع فيه، ألنّ  له، ال مطابقة (0)ما ذكره من التنوير املظلم ثمّ 

                                                             

بعدما قّرر جواب األشاعرة وصفه  ، أي أّنه «وجواهبم»راجعت إىل قوله: « مكابرة تسدُّ باب املناظرة: »( قوله 1)

 بأّنه مكابرةت تسدُّ باب املناظرة. )املصطفوي(

 )شهاب الدين(«. أال ترى.. ]إلخ[»( املراد من التنوير قوله: 0)
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وعليهم نفقته ، م عيالهقبحه العقل ألهّن ام ال يستللعبيد أجرة يف الصورة املذكورة، إنّ 

ا أعطى أن يعطيهم سوى ذلك کّ  وال رشعاً  من املأكول وامللبوس، فال جيب عليه عقالً 

ال أجرة وال  أصالً  ه مل يعطهم شيئاً نّ أ األجراء األحرار، وإن أراد بقوله مل يعطهم شيئاً 

 ظاهر.وهو  ،رمقهم كان ظلامً  ليسدّ  قوتاً 

هذا الرجل لو محل العبد فوق طاقته، أو قطع عنه  إنّ  ثمّ »ا ما ذكره بقوله: وأمّ 

ة عىل الناصب من حيث ال يشعر، هو حجّ ف «لخظامل.. إه نّ أقال القوت واللباس يُ 

ا تعليل كون عاه أهل العدل، وأمّ كام ادّ  ف ال يكون عدالً مطلق الترّص  لداللته عىل أنّ 

ف ه ترّص أنّ  ة يف كونه ظلامً ام العلّ فعليل، وإنّ ، طالقإلاه ليس باملك عىل بأنّ  ذلك ظلامً 

وعىل ما ، طالق أو عن غریه كام ال خيفىاإليستقبحه العقل سواء صدر عن املالك عىل 

 سامه بالتحقيق، وإن كان باسم عاّم  يه ُسيعاً قناه ينبغي ألصحاب الناصب تعدّ حقّ 

 ه حقيق، واهلل ويل التوفيق.ضدّ 
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[78] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۶]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

لم بالرضورة ثبوته. » أّنا نعلم بالرضورة أّن أفعالنا إّنام  (1)بيانهوومنها أّنه يلزم منه جتويز انتفاء ما عر

نا ودواعينا، وتنتفي بحسب انتفاء الدواعي وثبوت الصوارف، فإّنا نعلم دتقع بحسب قصو

 (0)هه يقع، ومتى كرهنافإنّ  ،بالرضورة أّنا متى أردنا الفعل، وخلص الداعي إىل إجياده وانتفى الصارف

ه يصدر منه تناول الطعام، ، فإنّ به اجلوع، وكان تناول الطعام کكناً  نسان متى اشتدّ اإل مل يقع، فإنّ 

 ا نعلم بالرضورة أنّ انرصف عنه، وكذا نعلم من حال غریه ذلك، فإنّ  يف الطعام ساّمً  ومتى اعتقد أنّ 

ة ه يرشبه بالرضورة، ومتى علم مرّض ب املاء فإنّ من رش (4)لهبه العطش وال مانع  لو اشتدّ  شخصاً 

، جاز أن يقع الفعل وإن كرهناهر دخول النار مل يدخلها، ولو كانت األفعال صادرة من اهلل تعاىل

وخلص الداعي إىل إجياده عىل تقدير أن ال ، وإن أردناه اوانتفى الداعي إليه، ويمتنع صدوره عنّ 

لم يقوده إىل بطالن ما عر  البطالن، فكيف يرتيض العاقل لنفسه مذهباً  يفعله اهلل تعاىل، وذلك معلومر 

 انتهى. (3)،«؟بالرضورة ثبوته

 قال الناصب خفضه اهلل:

 قيب إرادةاألفعال تقع بقدرة اهلل تعاىل عر  أقول: قد سبق يف حترير املذهب أنّ »

وإن جاز عدم ، عبدفإذا حصلت الدواعي وانتفت الصوارف يقع فعل ال، العبد عىل سبيل العادة

ما ذكره من  فكذا كلُّ ، ات التي جيوز عدم وقوعها ويستحيل عادةكام يف سائر العاديّ  الوقوع عقالً 

 بوقوعها.العادة جرت  ولكنّ ، قيب إرادة الطعامه جيوز أن ال يقع عر تناول الطعام ورشب املاء، فإنّ 

                                                             

 )املصطفوي( ( الواو ساقطة من الطبعة املرعشّية.1)

 ، بحذف اهلاء. )املصطفوي(«كرهنا»( يف الطبعة املرعشّية: 0)

 غری موجودة يف متن الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« له( »4)

 .125-123( هنج احلق ص3)
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، فهذا أمر «يقع الفعل وإن كرهناه جاز أنر ولو كانت األفعال صادرة من اهلل تعاىل»ا قوله: أمّ 

ا ال ريب فيه، وليس يف إنكار هذا ما نفعل األشياء ونكرهها، وهذا اجلواز کّ  ا كثریاً فإنّ ، صحيح

 ، انتهى.«لم بالرضورةاجلواز نفي ما عر 

 أقول:

ف م املصنّ هو عني الدعوى املخالفة التي يتكلّ  ما ذكره من جواز عدم الوقوع عقالً 

ز عدم وقوع رشب املاء عند العطش مع حصول العقل الصحيح ال جيوّ  عليها، فإنّ 

 ف؟ملا ذكره املصنّ  ودفعاً  الدواعي وانتفاء الصوارف، فكيف تصری إعادهتا جواباً 

 ا كثریاً إن أراد أنّ ، ف«لخ.. إما نفعل األشياء ونكرهها ا كثرياً فإنّ »ا ما ذكره بقوله: وأمّ 

 ،وخمالف للرضورة مهذا غری مسلّ  فوقوعر ، ما نفعل األشياء التي نكرهها قبل الفعل

ما نفعل األشياء ونكرهها بعد الفعل لظهور قبحه وكراهته عىل  ا كثریاً وإن أراد أنّ 

عى الرضورة يف نفي وقوع الفعل مع ام ادّ ف إنّ املصنّ  م، لكنّ فمسلّ ، العقل بعد ذلك

 .الفعلكراهة العقل له قبل 

 غلط ظاهر، ألنّ ، ف«لم بالرضورةما عُ نفي وليس يف إنكار هذا اجلواز »ا قوله: وأمّ 

 فهو ، جواز وقوع الفعل مع كراهته مناف للرضورة عى أنّ قد ادّ  ف املصنّ 

ه ليس يف إنكار هذا للرضورة، فإيراد الناصب عليه بأنّ  لكونه منافياً  اجلوازمنكر لذلك 

 .بالرضورة كام ترى ليس فيه طائل، وال يرجع إىل حاصللم ما عر  نفياجلواز 
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[79] 

 درجته:قال املصنّف رفع اهلل 

 [۷]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

ام تقع عىل الوجه الذي نريده أفعالنا إنّ  ه يلزم جتويز ما قضت الرضورة بنفيه، وذلك ألنّ ومنها أنّ »

ا إذا أردنا احلركة يمنة مل تقع نّ أا نعلم بالرضورة ا عىل الوجه الذي نكرهه، فإنّ ونقصده، وال يقع منّ 

يمنة، واحلكم بذلك رضوري، فلو كانت األفعال صادرة من  (1)يّسة مل تقعيّسة، وإذا أردنا احلركة 

 (0)،«البطالن وبالعكس، وذلك رضوريُّ ، ونحن نريد احلركة يّسة جاز أن تقع احلركة يمنةر اهلل تعاىل

 انتهى.

 قال الناصب خفضه اهلل:

قيب » إرادة العبد عادة من أقول: جوابر هذا ما سبق يف الفصل السابق أّن هذه األفعال تقع عر

ام قيب إرادة العبد وهو خيلق اإلرادة، والرضورة إنّ اهلل تعاىل، وأّن اهلل تعاىل خيلق هذه احلركات عر 

رة خالقة هذه اإلرادة مؤثّ  ا تقيض بأنّ ال أهّن ، قيب القصد واإلرادةتقيض عىل وقوع هذه األفعال عر 

م ال العجب أهّن  من العجب كّل  نيني، ثمّ قون بني هذين املعهؤالء ال يفرّ  للفعل، والعجب أنّ 

هذه اإلرادة من خيلقها؟ أهم خيلقوهنا أم اهلل تعاىل خيلقها؟  لون أنّ يرجعون إىل أنفسهم وال يتأمّ 

لتلك اإلرادة خالق  ر يف صریورته حماًل فالذي خلق اإلرادة وإن مل يرد العبد تلك اإلرادة وهو مضطّ 

وفيه ، ونسبوا إىل أنفسهم خلق األفعال، فعل رقدوا كاحلامر يف الوحلالفعل، فإذا بلّ أمر اخللق إىل ال

 ، انتهى.«خطر الرشك

  

                                                             

 يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« احلركة»( هذه الكلمة متبوعة بكلمة 1)

 .125( هنج احلق ص0)
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 أقول:

 من أنّ  به ما ذكرنا سابقاً ويدفع تعجّ ، ما ذكره من العجب ليس من جهله بعجب

، العجب رتني سفسطة باطلة، وكذا ما أتى به من كّل القول بالقدرة واإلرادة الغری املؤثّ 

العبد. أصل اإلرادة وإن كانت خملوقة هلل تعاىل، لكن رصفها إىل فعل من فعل  فإنّ 

ة التي من شأهنا ة النفسانيّ وهو الكيفيّ ، املخلوق هلل تعاىل أصل اإلرادة أنّ  واحلاصلر 

ق القدرة واإلرادة بالفعل أي جعلهام ة الرتجيح وتعلّ فعليّ  لكنّ ، ترجيح الفعل أو الرتك

 مة الدواين يف رسالته من أنّ ، ال من اهلل تعاىل، ونمنع ما ذكره العاّل به من العبد قاً متعلّ 

ق ف حتقّ ر العالئم واعتقاد املالئمة التي ال يتخلّ د تصوّ ق اإلرادة منبعث من جمرّ تعلّ 

 ال جيوز أن يكون منبعثاً  (1)مَ فلِ ، قها، ومجيع ذلك بقدرة اهلل تعاىل، وإرادتهالفعل عن حتقّ 

والتسلسل يف األمور ، اجرّ  العبد، وهلمّ  اعتيادي كان منشأهر  ه أمرت من ذلك؟ مع أنّ 

 املبادئمبنى  أنّ  ه هلذا قال شارح املقاصد: احلقُّ ا ال يبايل بارتكابه، وكأنّ ة کّ االعتباريّ 

البعيدة عىل إجلائهم  املبادئالقريبة ألفعال العباد عىل قدرهتم واختيارهم، ومبنى 

ً واضطرارهم، فال يلزم من صریورة العبد   راً ألصل تلك اإلرادة أن يكون مضطّ  حمالق

ه قد أخرج بذلك نفسه عن ه الناصب احلامر، وزعم أنّ يف التعيني والرتجيح كام تومّه 

 .– إن شاء اهلل تعاىل –الوحل، وسيأيت هلذا زيادة حتقيق وتوضيح يف موضعه الالئق به 

                                                             

بحذف حرف الفاء. « مل»النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية، غری أّن املرثبت فيها: ( هكذا جاء يف بعض 1)

 )املصطفوي(
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[80] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۸]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

ة عىل استناد فيه الدالّ  (0)رةاملتظافيلزم خمالفة الكتاب العزيز ونصوصه، واآليات  (1)هومنها أنّ »

ة بالوجوه الكتاب العزيز والسنّ  ة لنّص خمالفة أهل السنّ  (4)يضاحاإليف كتاب  نتر األفعال إلينا، وقد بيّ 

ة خالفوا فيها من عدّ  وقد ه ال متيض آية من اآليات إاّل ى أنّ التي خالفوا فيها آيات الكتاب العزيز حتّ 

 أربعة.منها عن  يشءوال ينقص  (3)عىل العرشين، بعضها يزيدر وعىل بضع  أوجه، فبعضها يزيدر 

ذكرها أفضل  ،م خالفوا رصيح القرآنة عىل أهّن ولنقترص يف هذا املخترص عىل وجوه قليلة دالّ 

 .، وهي عرشة(5)رهيم وأكرب علامئهم فخر الدين الرازيمتأّخ 

وا العبد:ات الدالة عىل إضافة الفعل إىل اآلي، لاألوّ  لقِذيَن َكَفرر َفَوْيلت لِلقِذيَن َيْكتربروَن اْلكِتَاَب ، وَفَوْيلت لِّ

ا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعىَل  َقْوٍم و، إِن َيتقبِعروَن إاِلق الظقنق و، بَِأْيِدهيِمْ  ً َغریِّ ْ َيكر مر وا َما َذ لَِك بَِأنق اهللقَ مَل ر َحتقى  يرَغریِّ

ِسِهمْ  ْم َأْمًراو، بَِأنفر ْم َأْنفرسكر َلْت َلكر هر َقتَْل أَِخيهِ و، َبْل َسوق َعْت َلهر َنْفسر َْز بِهِ و، َفَطوق وءًا جير ، َمن َيْعَمْل سر

لُّ اْمِرٍئ باَِم َكَسَب َرِهنيت و ْلَطاٍن إاِلق و، كر م مِّن سر ْم َفاْستََجبْترْم يِل  َوَما َكاَن يِلَ َعَليْكر  انتهى. »،(9)أَن َدَعْوتركر

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: املتظاهرة. )املصطفوي(1)

 ( هذه الكلمة ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(0)

نّة لنّص 4) الكتاب والسنّة، وهو كتاب مطبوع منترش. قال الشيخ  ( العنوان الكامل للكتاب هو إيضاح خمالفة السر

عدُّ من كتب التفاسری : »321ص 0يف الذريعة ج الطهراين  ملا فيه من تفسری  –كام مّر بعنوان اإليضاح يف التفسری  –ير

عدُّ من كتب الردود الدينّية الشتامله عىل بيان خمالفاٍت لنّص الكتاب وال  )املصطفوي(«. سنّةاآليات وبيان مداليلها، وير

هذا «. فبعضها يزيدر عىل بضع وبعضها يزيدر عىل العرشين»حمّل « فبعضها يزيدر عىل عرشين»( يف املطبوع من النهج: 3)

: ما بني الثالث –بفتح الباء وكّسها  –البضع »يف تعليقه عىل هذا املوضع يف الطبعة املرعشّية:  وقال السّيد املرعيش 

 )املصطفوي(«. إىل التسع

 من هذا املجّلد، فراجع. )املصطفوي( 78( مّرت ترمجته يف هامش الصحيفتني 5)

 ذلك. )املصطفوي(، وواو العطف بني اآليات إضافة منّا القتضاء السياق 129-125( هنج احلق ص9)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

ام كان كذلك من كتاب اهلل وخالفه النص ما ال حيتمل خالف املقصود، فكلّ  علم أنّ اأقول: »

ما حيتمل الوجوه وال يكون بحيث ال  ، وكلُّ – نعوذ باهلل من هذا – به يكون كافراً  ف عاملاً املكلّ 

لالجتهاد والرتجيح ملا هو األنسب  ، بل هو حملت حيتمل خالف املقصود، فاملخالفة له ال تكون كفراً 

ه مجع اآليات التي أوردها اإلمام الرازي واألقرب إىل مدلول الكتاب، والعجب من هذا الرجل أنّ 

ها ووافق مذهب أهل السنة هلا ودفع أتى عىل اآليات كلّ  ثمّ ، ةليدفع عنها احتامل ما خيالف أهل السنّ 

دة ملذهبه مؤيّ  عنها ما احتمل تطبيقه عىل مذهب املعتزلة، وهذا الرجل ذكر اآليات وجعلها نصوصاً 

عىل  ة واجلامعة، وهذا يدلُّ ومل يذكر ما ذكر اإلمام يف تأويل اآليات وتطبيقها عىل مذهب أهل السنّ 

أما كان يستحي من ناظر يف كتابه، ومثله يف هذا ، به وعدم فهمهوتعّص غاية محق الرجل وحيلته 

، وكانت تلك السهام قتلت طائفة من أهل عسكره، العمل كمثل من مجع السهام يف وقعة حرب

 ،قاتلة للرجال لنا سهاماً  يفتخر أنّ  ومن صدورهم وأفخاذهم، ثمّ  أصحابهفأخذ السهام من بطون 

جعل هذه  ]إّن[ ثمّ والتعصب. نعوذ باهلل من اجلهل  وأعوانه,تلت أحبابه هذه السهام ق ومل يعلم أنّ 

للفعل  ا ال ننكر أنّ فإنّ ، النزاع عىل مذهبهم الباطل من باب إقامة الدليل يف غری حمّل  اآليات دليالً 

وإىل ، ه حملهله إضافة إىل األسود ألنّ  كالسواد فإنّ ، ونسبة وإضافة إىل اخلالق، نسبة وإضافة إىل الفاعل

وا: ى صار به أسود، فقوله تعاىلاخلالق الذي خلقه يف األسود حتّ  لقِذيَن َكَفرر فيه إضافة  َفَوْيلت لِّ

والكالم يف اخللق ال يف الكسب  ،ه كذلك، وليس لنا فيه نزاع أصالً أنّ  الكفر إىل العبد، وال شّك 

الكتابة تصدر من يد  أنّ  ال شّك  كَِتاَب بَِأْيِدهيِمْ َفَوْيلت لِلقِذيَن َيْكتربروَن الْ : وقوله تعاىل. واملبارشة

فنقول: الكتابة كسب ، وهذا حمسوس ال حيتاج إىل االستدالل، والكالم يف اخللق والتأثری ،الكاتب

وا بِهِ هذا الرجل آخر هذا اآلية؟  يقرأأمل ، العبد وخلق احلق َذا ِمْن ِعنِْد اهللقِ لَِيْشرَتر وَن َه  ولر مق َيقر َثَمنًا  ثر

كتابتهم كسب هلم، ال  ح بالكسب وأنّ ر رّص َقلِياًل َفَوْيلت هَلرْم ِکقا َكَتَبْت َأْيِدهيِْم َوَوْيلت هَلرْم ِکقا َيْكِسبرونَ 

 ، انتهى.«ه خلق هلم، وقس عليه باقي اآليات املذكورةأنّ 
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 أقول:

املقصود من لكن ال يلزم أن يكون حصول التنصيص عىل ، هذا معنى النص، نعم

مع قطع النظر عن القراين الداخلة واخلارجة من مقتضيات احلال ، د مفهوم اللفظجمرّ 

بجامعة زعموا مثله وبنوا عليه احلكم  فهم من كالم الناصب موافقاً و املقال، كام ير 

فقد قال ، ا ومنهمقني منّ عند املحقّ  هذا مردودت  ة، فإنّ بندور النص يف الكتاب والسنّ 

 :أّنه تقاناإليف كتاب  (1)السيوطي الشافعي جالل الدين

ــرمني» ــام احل ــالّ إم ــردّ  (0)ب ــریه يف ال ــأنّ  و غ ــيهم، ب ــنص  عل ــن ال ــرض م الغ

االســتقالل بإفــادة املعنــى عــىل قطــع مــع انحســام جهــات التأويــل واالحــتامل، 

ــرائن  ــع الق ــری م ــه كث وهــذا وإن عــز حصــوله يوضــع الصــيّ ردا إىل اللغــة لكن

 ۔نتهىا (4)«احلالية واملقالية

اندفع  النظر، ثمّ  بادئما حيتمل الوجوه بالنظر إىل مفهوم العبارة يف  كلُّ ، وباجلملة

تلك الوجوه واالحتامالت بالنظر إىل القرائن الظاهرة داخل يف النص وخمالفته إذا كان 

 .كفراً قرآنا أو حديثا يكون 

                                                             

( هو الشيخ جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن الشافعي السيوطي املرصي مولدًا ومسكنًا الشافعي فروعًا األشعري 1)

أصوالً، كان أعجوبة يف اقتناء الفضائل والعلوم، مشهورًا بكثرة التصنيف والتأليف، حّتى يرقال أّنه صدرت من قبله مخسامئة 

تاب طبقات احلفاظ، وكتاب اإلتقان، وكتاب رشح ألفية ابن مالك يف النحو، وكتاب اإلكليل يف كتاب ورسالة. منها ك

استنباط التنزيل، وكتاب اجلامع الصغری يف حديث البشری النذير، وكتاب تاريخ اخللفاء، وكتاب اخلصائص الكربى 

ة عىل املغني يف النحو ومنهم الشيخ علم وغریها. أخذ العلوم عن مجاعة منهم الشيخ أبو العباس الشمني صاحبة احلاشي

 الدين املناوي، ومنهم الشيخ حمي الدين الكافيجي، ومنهم الشيخ علم الدين البلقيني وغریهم. )شهاب الدين(

 من هذا املجّلد، فراجع. )املصطفوي( 22 ( مّرت ترمجته يف هامش الصحيفة0)

هو كتاب اإلتقان يف علوم القرآن، ولعمري أّنه سفر نفيس »يف هذا املوضع:  ( اإلتقان ص. وقال السّيد املرعيش 4)

 )املصطفوي(«. قليل النظری يف بابه
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ف عى املصنّ  ادّ لـاّم ه ويدفعه أنّ  ،عجببا ما ذكره من العجب، فليس من جهله وأمّ 

الرازي ذكر هلا تأويالت كان  فعىل تقدير تسليم أنّ  ة تلك اآليات عىل مطلوبهنصوصيّ 

يوم  نّ أوكفى يف ضعف ارتكاب التأويل ما قيل  ،مستدركاً  ض املصنف لذكرها لغواً تعرّ 

ام تأويل النصوص املعتضدة بدليل العقل، وباجلملة تلك التأويل ليل أليل، سيّ 

وإحالة لكالم اهلل، ، نزلت فيهف لآليات ترصيف األفعال يف غری ما أر التأويالت رص

وحتريف للكلم عن مواضعها وجعلها تابعة هلوى املذهب، وإخراج للقرآن املبني عن أن 

ة امللحدين، وما ة عىل املبطلني وفتح لباب تأويالت الباطنيّ قني وحجّ للمحقّ  يكون دليالً 

 ؟مثل هذا يف القرآن ويف دين اهلل املبني اهلل حقٌّ وعد  كيف يستجری من يعلم أنّ ندري 

 رضب به املثل، وذلك ألنّ ا ما ذكره من املثل، ففيه من اخلبط ما يليق أن ير وأمّ 

، فكانت عىل صدور تلك اآليات كانت عىل مذهبه نصوصاً  عى أنّ  ادّ لـاّم ف املصنّ 

قبل ذلك هلا يف يد ه كان ، فكيف يصدق أنّ وهلا إليهم إصابة ووصوالً  ،اخلصم نصوالً 

الرازي أو غریه  ا لو فرضنا أنّ عىل أنّ  ؟م جعلوا غریهم هبا مقتوالً ، وأهّن اخلصم حصوالً 

وا هبا عىل مذهبهم قبل ة كابروا عىل نصوص تلك اآليات واستدلّ من أهل السنّ 

مثل قوم من األقوياء الرماة  ف يف ذلك حينئذٍ استدالل أهل العدل هبا، فمثل املصنّ 

ن بعيد قد قابلهم من احلمق الشديد مجاعة كان قسيهم من الضعف يف خلصمهم م

النزع، وسهامهم خالية عن األثر واللذع، فقرصت سهامهم عن الوصول إىل الصدور 

فالتقط من األقوياء من كان له ، ام هؤالء األقوياء عىل الرتابواألصالب، ووقعت قدّ 

ا عىل رماهتا تلك اجلامعة احلمقى ورماه، من الرماية سهم وافر تلك السهام القارصة

ذلك  يفتخرر  ثمّ ، وا أدبارهمة ولّ والبقيّ ، تل بتلك السهام أحبارهمى قر اخلاُسة، حتّ 

 أصوهلم!واستأصلهم هبا عن ، ه قتل هؤالء بسهامهم ونصوهلمامللتقط بأنّ 
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الكالم ليس يف  ففيه أنّ  «لخ.. إللفعل نسبة وإضافة ا ال ننكر أنّ أنّ »ا ما ذكره من وأمّ 

، فاقاً ام ليسا فاعلني له اتّ نسبة مع أهّن   فللفعل إىل الزمان واملكان أيضاً وإاّل ، مطلق النسبة

، وكاسباً  فاعالً  عهد يف العرف ولغة القرآن تسمية املحّل ومل ير ، ةبل الكالم يف نسبة الفاعليّ 

رة ال يفيد يف لكسب اصطالح من األشاعابل الفاعل هو اخلالق، والفرق بني اخللق و

الكسب الذي ينسبونه إىل العبد بمعنى رصف العبد القدرة، أو  عىل أنّ ، مقابلة اخلصم

ا اهلل تعاىل فال ة ونحوها، فخالق الرصف ونحوه، إمّ يق بمعنى املبارشة واملقارنة واملحلّ 

فيلزم أن يكون خالق بعض أفعاله، وال ينفع دعوى كونه ، ا العبدللعبد، وإمّ  يشء

األفعال  مسألة خلقه تعاىل األعامل تعمُّ  للعبد، ألنّ  يف إخراجه عن كونه خملوقاً  اً يّ اعتبار

مجيع ما ذكره  بام ذكرنا يندفعر وعليه جعلهم الكفر من املخلوقات،  ة كام يدلُّ االعتباريّ 

يف  «كفروا»معنى  ة عىل إضافة الفعل إىل العباد، ألنّ الناصب يف تأويل اآليات الدالّ 

 ً ا الكسب بمعنى املبارشة للكفر، وأمّ  العرف واللغة الذين فعلوا الكفر ال من صار حمالق

ه ال فاعل يف فينا يف ما ادعوه من أنّ  إليهفراجع إىل الفعل كام أرشنا ، ورصف القدرة

زوا صدور األفعال فليجوّ ، زوا صدور هذين الفعلني من العبد اهلل، وإن جوّ الوجود إاّل 

 .ل اخرتاع الكسب املحالمن غری احتياج إىل حتمّ  فيها منه أيضاً املتنازع 

ه تصدر الكتابة من يد الكاتب، وهذا حمسوس ال أنّ  ال شّك »ه من أنّ  ا ما ذكرهوأمّ 

من بطالن الفرق بني  ففيه ما مرّ  «لخ.. إحيتاج إىل االستدالل، والكالم يف اخللق والتأثري

هذه اآلية رصحية فيام  أنّ  رة، واحلاصلر اخللق والفعل، وبطالن القول بالقدرة الغری املؤثّ 

مفادها إثبات الفعل ألحد، ونفيه عن  ألنّ ، غری قابلة للتأويل، عاه املصنف ادّ 

يها ف عرّب ه تعاىل أنّ  ففيه إضافة الفعل إىل فاعله عىل أبلّ الوجوه، وتوضيحهر ، غریه

العادة قد جرت بإضافة األفعال التي  هبا، وألنّ  أكثر أعامهلنّ  ألنّ  باأليدي عن األنفس
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نسان إىل اليد وإن اكتسبها بجارحة أخرى، فجرى خطاب اهلل تعاىل عىل اإليالبسها 

يداك »: د إضافة الفعل إىل فاعله، كام ورد يف املثلق ويؤيّ ذكر اليد حيقّ  عادهتم، وألنّ 

يعني أنت فعلت ، وفوك ال فو سواك غریكيعني يداك ال يدا  (1)«فخأوكتا وفوك ن

 .بآلتك، الستحالة أن يفعل أحد بجارحتك

من  بام أرشنا إليه سابقاً  فمدخولت  «ح اهلل بالكسب يف اآلية املذكورةرّص »ا قوله وأمّ 

اجلرب رار عن للفهم لفظ الكسب يف اآلية بمعنى آخر غری ما اخرتعه األشاعرة، لكنّ  أنّ 

إىل رصف القدرة نحو  روا إىل رصفه عن ظاهره، ورصفه كرصف األفعال تارةً اضطّ 

صاف الفعل بالطاعة ة وتارة إىل اتّ يق إىل املحلّ  إىل املقارنة واملبارشة، وتارةً  الفعل، وتارةً 

ة كام ال هم من الكتاب والسنّ وال فر  اللغةعهد يف من هذه املعاين مل ير  ويشءأو املعصية، 

 ل وأنصف.عىل من تأمّ  خيفى

                                                             

أوكت السقاء شده بالوكاء، وهو الرباط، ويف املثل يداك أوكتا وفوك نفخ. قال يف جممع األمثال: »( قال يف األساس: 1)

جزائر البحر فأراد أن يعرب عىل زق قد نفخ فيه فلم حيسن إحكامه حّتى  وقال املفّضل: أصله أّن رجاًل كان يف جزيرة من

إذا توّسط البحر فخرجت منه الريح فغرق، فلاّم غشيه املوت استغاث برجل فقال له: يداك أوكتا، اه، يررضب ملن جيني 

 )شهاب الدين(«. عىل نفسه احلني
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[81] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۹]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

الكافر عىل كفره، ووعده بالثواب عىل  ما ورد يف القرآن من مدح املؤمن عىل إيامنه، وذمّ ، الثاين»

لُّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت : كقوله تعاىل، ده بالعقاب عىل املعصيةالطاعة، وتوعّ  َزى  كر ْ اْلَيْوَم ، واْلَيْوَم جتر

ن َزْوَن َما كر ْ لُّ و، اَل َتِزرر َواِزَرةت ِوْزَر أرْخَرىوأن ، وإبراهيم الذي وّفو، ترْم َتْعَملرونَ جتر لِترْجَزى كر

ْحَسانو، َنْفٍس باَِم َتْسَعى ْحَسان إاِلق اإْلِ نترْم َتْعَملرونَ و، َهْل َجَزاء اإْلِ َزْوَن إاِلق َما كر ْ َمْن و ،َهْل جتر

ْنيا، وَوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِريو ،َعرْشر َأْمَثاهِلَا َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلهر  ا احْلَياَة الدُّ ور ِذيَن اْشرَتَ  ،أرولئَِك الق

وا َبْعَد إِياَمهِنِمْ و ِذيَن َكَفرر  انتهى. »،(1)الق

 قال الناصب خفضه اهلل:

، الرجل حلسنه ومجاله مدحللكفر واإليامن، كام ير  الكافر بكوهنام حماًل  أقول: مدح املؤمن وذمّ »

تار ؤثر وخير كام ير ، ئةلألعامل احلسنة والسيّ  دح اللؤلؤة بصفاهتا، والوعد والوعيد لكوهنام حماًل ومتر 

وبيان  للكافر عىل املدح للمؤمن والذمّ  ام تدلُّ رق احلطب واحلشيش، واآليات املذكورة إنّ املسك وحير 

األعامل املجزية هل هي خملوقة هلل  يف أنّ  م، والكالمر هذا مسلّ  ألنّ ، يف هذا وليس النزاعر  ،ب اجلزاءترتّ 

فال كالم ، ب عليه الوعد والوعيد واجلزاءا املبارشة للعمل والكسب الذي يرتتّ تعاىل أو للعبد؟ وأمّ 

 ، انتهى.«(0)يف اآليات ليس دليل ملذهبه أنّ  ملب عليها اجلزاء، فعر ا من العبد، وهلذا يرتتّ يف أهّن 

 أقول:

صاف احلاصل بدون االختيار رضوري ة املحل واالتّ القول بسببيّ  أنّ  مرّ  قد

 ، والغرائزر فاقاً املدح والذم عليه اتّ  ا يصّح أفعال العباد کّ  ه عليه بأنّ نبّ وير  ،البطالن

                                                             

 .129( هنج احلق ص1)

 من اللحن والركاكة. )املصطفوي(( ال خيفى ما يف العبارة األخریة 0)



 املجلد األول/ و ازهاق الباطل احقاق احلق     349

 

 

م رضورة لا نعنّ ، إوباجلملةاالختالف. وقع فيها  كذلك، لـاّم ها ليست احلاصلة يف حملّ 

، أو كون السامء فوقه واألرض أو قصریاً  عىل كون الشخص طويالً  قبح املدح والذمّ 

 عنه.ام حيسن هذا املدح أو الذم لو كان للعبد فعل يصدر حتته، وإنّ 

 بأنّ  فمردودت ، وبمدح اللؤلؤة بصفاهتا، مدح الرجل بحسنه ومجالهبا متثيله لذلك وأمّ 

ام يقع من حيث إنّ  – مثالً  –نه مدح املؤمن عىل إيام االختياري وغریه، لكنّ  املدح وإن عمّ 

ة، وهذا هو مراد وإذ ال اختيار له فيه فينتفي املدح من تلك احليثيّ ، اختياره يف ذلك

 .عن املبحث كام ال خيفى وحينئذ االستشهاد بمدح نحو اللؤلؤة يكون خارجاً ، فاملصنّ 
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[82] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱۱]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

 (0)يفمثل أفعال املخلوقني  (1)الثالث، اآليات الداّلة عىل أّن أفعال اهلل تعاىل منّزهة عن أن تكون»

ٍت قال اهلل تعاىل:  والظلم.التفاوت واالختالف  مْحَِن ِمْن َتَفاور ِذي َأْحَسَن و ،َما َتَرى يِف َخْلِق الرق الق

 َخَلَقهر 
ٍ
ء لق يَشْ اَم وقوله:  .والكفر والظلم ليس بحسن، كر اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبيْنَهر إاِلق َوَما َخَلْقنَا السق

ةٍ : وقوله .والكفر ليس بحق ،بِاحْلَقِّ  مر ِمْثَقاَل َذرق
ٍم لِْلَعبِيدِ و، إِنق اهللقَ اَل َيْظلِ  ،َوَما َربَُّك بَِظالق

مْ و ْلَم اْلَيْومَ و، َوَما َظَلْمنَاهر وَن َفتِيالً و، اَل ظر ْظَلمر  انتهى. »،(4)َوالَ ير

 قال الناصب خفضه اهلل:

، كون مثل أفعال املخلوقني]تـ[ـهة عن أن أفعال اهلل تعاىل منزّ  ني أنّ يِّ مجيع امللّ  أقول: مذهب»

هة عن هذه مشتملة عىل التفاوت واالختالف والظلم، وأفعال اهلل تعاىل منزّ فإّن أفعال املخلوقني 

م ال منها، ألهّن  يشءاألشاعرة  وال يلزمر ، نييِّ ة عىل هذا املعنى دليل مجيع امللّ األشياء، فاآليات الدالّ 

م يقولون: أفعال العبادة خملوقة هلل يلزم املحذور، بل إهّن  حّتىأفعال العباد أفعال اهلل تعاىل  نّ يقولون أ

مكسوبة للعبد، وهذا التفاوت واالختالف والظلم بواسطة الكسب واملبارشة، فالتفاوت 

 وغریه من املخلوقات، فإنّ نسان كاإلواالختالف واقع يف أفعال العباد كام يف سائر األشياء 

؟ نسباالختالف والتفاوت واقعان فيها ال حمالة، فهذا التفاوت واالختالف يف تلك األشياء بامذا ير 

 (3).نسب إليه اختالف العبادفلير  ؟نسبير  يشء وبأّي 

 َخَلَقهر : ا االستدالل بقولهوأمّ 
ٍ
ء لق يَشْ الكفر  فباطل، ألنّ ، الكفر ليس خلقه عىل أنّ  َأْحَسَن كر

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: يكون. )املصطفوي(1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: من. )املصطفوي(0)

 .121( هنج احلق ص4)

 ( فيه اعرتاف بأّن اهلل تعاىل خيلق القبيح من الكفر وغریه، وكفى ذلك يف كفره وكفر أصحابه من األشاعرة الفاجرة. )املؤّلف(3)
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أوجب أن ال يكون يف الوجود قبيح، وهو باطل لكثرة  خملوق حسناً  خملوق ال خلق، ولو كان كلُّ 

 سيجيء.قة بخلق اهلل تعاىل عىل ما املؤذيات والقبائح املتحقّ 

الكفر ليس  وما خلقنا الساموات واألرض وما بينهام إال باحلق عىل أنّ  :ا االستدالل بقولهوأمّ 

سني  متلبّ ا ما خلقنا الساموات واألرض إاّل معنى اآلية أنّ  فباطل، ألنّ ، ه ليس بحقنّ خملوقا هلل تعاىل أل

باحلق والصدق واجلد، ال باهلزل والعبث كام قال: وما خلقنا الساموات واألرض وما بينهام العبني 

 كّل   بكونإاّل  بينهامولو كان املعنى وما خلقنا الساموات واألرض وما ، وما خلقنامها إال باحلق

ام فهم ذلك ربّ ، نعم الكالم؟فهم هذا املعنى من هذا ى ير الكفر حق، وأنّ  ألفاد أنّ  ،اً خملوق حقّ 

 ، انتهى.«ذلك املعنى من كالم اهلل (1) الراطنواحلّّل  األعرايب اجلاف

 أقول:

ام هو بحسب اللفظ دون املعنى نفي األشاعرة الظلم عن اهلل تعاىل إنّ  بيان أنّ  قد مرّ 

 موضعه.يف  وسيجيء مراراً  الكسب باطل بام مرّ  وأنّ  واحلقيقة،

نسان كاإلفالتفاوت واالختالف واقع يف أفعال العباد كّم يف سائر األشياء »: ا قولهوأمّ 

نسان اإليف خلق  شعر بأنّ ه ير ل: أنّ األوّ  وجهنير، ففيه نظر من «وغريه من املخلوقات

ملا  أيضاً  اآلية مناٍف  وهذا مع خمالفته لنّص  ،أيضاً  واختالفاً  ونحوه من خملوقات اهلل تفاوتاً 

ه فهم من أنّ  ،والثاين واالختالف.هة عن التفاوت أفعال اهلل تعاىل منزّ  من أنّ  قاله سابقاً 

في االختالف الواقع يف اآلية نفي االختالف بحسب األنواع واألشخاص ونحوها، ن

وهلذا وقع يف ورطة خمالفة القرآن ومناقضة نفسه، وليس كذلك بل املراد من التفاوت 

واالختالف املنفي يف اآلية عدم التناسب والنظام بحيث يقول الناظر الفهم: لو كان كذا 

                                                             

عىل بذاءة لسان الرجل وقّلة أدبه وسلوكه يف سبيل العلمّيات مسلك املّكارين واجلاّملني واحلّجامني، فباهلل  ( قف1)

 عليك أهكذا سریة العلامء وطريقة العقالء؟! عصمنا اهلل تعاىل من العصبّية الباردة اجلاهلية. )شهاب الدين(
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 ة.احليثيّ نسان هبذه اإلأكثر أفعال   أنّ ومن البنّي  ،يسابوريكذا يف تفسری الن أحسنرلكان 

 ،ف باآليةقادح يف استدالل املصنّ  فغریر ، الكفر خملوق ال خلق ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

احلسن املفهوم من قوله  ألنّ ، خلوق ال اخللقعىل حسن امل ام دّل ف إنّ ا كام قصد املصنّ ألهّن 

 : تعاىل
ٍ
ء لق يَشْ خلقه، باخللق املفهوم من خلق  يشء ام يتعلق بكّل إنّ  َخَلَقهر َأْحَسَن كر

 خلقه.الذي خلقه اهلل هو خملوقه ال  اليشء ، وال ريب يف أنّ َخَلَقهر املايض يف قوله: 

 .لنا: بطالن الالزم کنوع، ق«لخإ ..خملوق حسناً  ولو كان كل  »قوله: 

كون  إلنكاره سابقاً  لنا: هذا مع كونه منافياً ، ق«قةلكثرة املؤذيات والقبائح واملتحقّ »قوله: 

ه إن أراد من املؤذيات والقبائح ما عدا األفعال بأنّ  مردودت ر القبائح صادرة من اهلل تعاىل

ا ليست أهّن  ا سابقاً نق فقد بيّ ، ات والعقارب والسباع ونحوهاالصادرة عن العباد كخلق احليّ 

أكثر من رضرها، وإن أراد به ما يشمل أفعال  هاعن نفول يف خواصها، وكبقبيحة عند التأمّ 

 املسألة.ل ا صادرة عن اهلل تعاىل، بل هو أوّ م أهّن فال نسلّ ، العباد كالّسقة واللواطة والزنا

 سني باحلّق  متلبّ ا ما خلقنا السّموات واألرض إاّل نّ أمعنى اآلية » ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

 معانٍ  والصدق واجلدّ  أن يكون احلقُّ ه عىل تقدير تسليم فيه أنّ ، ف«لخوالصدق.. إ

 ال أنّ ، اً  أن تكون تلك األشياء حقّ ال معنى لآلية إاّل  كالمهرعليه ظاهر  متقاربة كام يدلُّ 

نسان، اإلكاحلجر املوضوع بجنب ، س هبا مصاحب هلاآخر مباين هلا متلبّ  أمرت  احلّق 

دليل عىل اعوجاج فطرته  «فهم هذا املعنى من هذا الكالمى يُ وأنّ »لم أن قوله: وهبذا عر 

ما ذكره من  ه ال يفهم أنّ املرواين، وقصور فهمه عن إدراك واضحات املعاين، فإنّ  املرّ 

وال يدري أين يذهب  ؟ف أو يدفعه ويمنعهتفسری اآلية هل هو مضمون كالم املصنّ 

هلل عىل خالصنا من عظيم ما  يشتعل أو ينطفي نرباسه؟ واحلمدر  يشء رأسه؟ وبأّي 

 .ما يكون من الكالم بأغّث  به من املجاهرة بالباطل، ومعارضتهم احلّق  ابتلوا
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 املصنّف رفع اهلل درجته:قال 

 [۱۱]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

وَن بِاهللقِ الرابع، اآليات الداّلة عىل ذّم العباد عىل الكفر، كقوله تعاىل: » رر ، واإلنكار َكيَْف َتْكفر

خلق الكفر يف الكافر وأراده منه، وهو ال يقدر  (1)والتوبيخ مع العجز عنه حمال، ومن مذهبهم أّن اهلل تعاىل

ْم اهْلرَدىتعاىل:  (0)عىل غریه فكيف يوّبخه عليه؟ وقال اهلل ْؤِمنروا إِْذ َجاَءهر ، وهو إنكار َوَما َمنََع النقاس َأْن ير

ما » بلفظ االستفهام ومن املعلوم أّن رجاًل لو حبس آخر يف بيت بحيث ال يمكنه اخلروج عنه، ثّم يقول:

َما َمنََعَك ، وَوَماَذا َعَليِْهْم َلْو آَمنرواقبرح منه ذلك. وكذا قوله تعاىل:  «منعك من الترصف يف حوائجي؟

دَ  ْم َضلُّوا: (4). وقوله تعاىلَأْن َتْسجر ْعِرِضنيَ ، وَما َمنََعَك إِْذ َرَأْيتَهر َفاَم هَلرْم اَل ، وَفاَم هَلرْم َعِن التقْذكَِرِة مر

مر َما َأَحلق اهللقر َلَك و َعَفا اهللقر َعنَْك مِلَ َأِذْنَت هَلرمْ و ْؤِمنرونَ ير  َرِّ ، وكيف جيوز أن يقول: مِلَ تفعل؟ مع مِلَ حتر

وَن احْلَّق بِاْلبَاطِلِ أّنه ما فعله؟ وقوله:  وَن َعْن َسبِيِل اهللقِ و مِلَ َتْلبِسر دُّ  .مِلَ َتصر

: كيف يأمر باإليامن ومل يررده؟ وينهى عن الكفر وقد أراده؟ ويعاقب (3)بن عّباداقال الصاحب 

فرونَ عىل الباطل وقّدره؟ وكيف يرصفه عن اإليامن ثّم يقول:  ؟ وخيلق فيهم الكفر ثّم  َفَأنقى تررْصَ

ونَ يقول:  رر وَن احْلَّق ؟ وخيلق فيهم لبس احلّق بالباطل ثّم يقول: َكْيَف َتْكفر َ َتْلبِسر ؟ بِاْلَباطِلِ  مِل

وَن َعْن َسبِيِل اهللقِ وصّدهم عن سواء السبيل ثّم يقول:  دُّ : ؟ وحال بينهم وبني اإليامن ثّم قالمِلَ َتصر

                                                             

 ( ليست موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 كسابقه. )املصطفوي(( 0)

 ( ليست موجودة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(4)

، أعرضنا عن إيرادها كاملة ملا عرفته من ديدنا من االختصار، يف هذا املوضع ترمجة مفّصلة للصاحب  ( للسيّد املرعيش 3)

أبو القاسم إسامعيل بن عبّاد بن عباس بن عبّاد بن هو الوزير األديب الفاضل اجلليل »وننقل مقّدمتها حيثر قال فيها ضمن ما قال: 

أمحد بن إدريس الديلمي، املعروف بكايف الكفاة والصاحب والعاّلمة الوزير. كان نابغة يف العلوم ال سياّم األدب والكالم، استوزره 

 )املصطفوي(«. لمؤّيد الدولة وأخوه فخر الدولة من امللوك الدياملة البوهيينّي، وكان من بيت الوزارة والفض
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َِوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمنروا بِاهللق :؟ وذهب هبم عن الرشد ثّم قالفأين تذهبون ؟ وأضّلهم عن الدين

ْعِرِضنيَ َفاَم حّتى أعرضوا ثّم قال:   انتهى. »،(1)هَلرْم َعِن التقْذكَِرِة مر

 قال الناصب خفضه اهلل:

نكار ، واإلالكفر، والكاسبني املبارشين له العباد عىل الكفر لكوهنم حملُّ  ذمّ  أقول: قد سبق أنّ »

وَن بِاهللقِ والتوبيخ يف قوله تعاىل:  رر ب لكسبهم الكفر، وهم غری عاجزين عن الكس َكْيَف َتْكفر

جياد واخللق، اإلوإن كانوا عاجزين عن دفع الكفر عنهم بحسب ، لوجود القدرة عىل الكسب

 فعلهم.ب التوبيخ عىل يف ترتّ  واألول كاٍف 

وهو ال يقدر عىل ، منه هاهلل تعاىل خلق الكفر يف الكافر وأراد أنّ »مذهبهم  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

ال باعتبار ، ةيق التوبيخ باعتبار الكسب واملحلّ  فيام سبق أنّ  فقد ذكرنا جوابهر  «؟خه عليهفكيف يوبّ  غریه

وكذا حكم باقي ما ذكر من ، هذا يلزمهم يف العلم بعينه ة، وقد ذكرنا فيام سبق أنّ التأثری واخلالقيّ 

هة إىل كل هذه التوبيخات متوّج  فإنّ ، اآليات املشتملة عىل توبيخ اهلل تعاىل عباده بالرشك واملعايص

 اخللق.ة والكسب، ال باعتبار يق اعتبار املحلّ العباد ب

، اً نشاء معتزليّ اإليف  قاً متشدّ  وزيراً  فهو كان رجالً ، ادا ما ذكره من كلامت الصاحب ابن عبّ وأمّ 

الت واملراسالت، وليس فيه دليل، وما أحسن ما قيل ذكر الكلامت وُسدها عىل وتریة أرباب الرتّس 

 يف أمثال كالمه )شعر(:

ــا  ــك ي ــارغكالم ــدق ف ــذا كبن  ه
 

ــر ــن يقرق ــى ولك ــن املعن ــّلٌّ ع  خ
 

 انتهى.

 أقول:

 له عند العقل، وال يكسب هلم خریاً  ة والكسب ال حمّل يق القول باملحلّ  قد سبق أنّ 

بهام نكار والتوبيخ من اهلل تعاىل إىل العباد، وال يكفي يف ترتّ اإله لتوّج  وال يصلح وجهاً 

                                                             

 .121-121( هنج احلق ص1)
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إِنق َبْعَض الظقنِّ  مثل ذلك علينا يف العلم من قبيلة لزوم مظنّ  عىل فعلهم، وقد سبق أنّ 

 ، وكذا الكالم يف باقي ما ذكره من اآلياتإِْثمت 

 وزيراً  ه كان رجالً من أنّ  اد صاحب ابن عبّ ]الـ[ـا ما ذكره يف دفع كلامت وأمّ 

من الوزارة وبلوغ الفصاحة والبالغة  يشء، فال خيفى ما فيه إذ ال يقدح اً معتزليّ  قاً متشدّ 

 انظر إىل ما قال، وال تنظر إىل من قال، لكنّ  مقاله.واالعتزال يف فضل الرجل وحسن 

الناصب جعل ذلك وسيلة للهرب عن جوابه، ومل يمنعه عنه ما كان له بنفسه من 

ام وإنّ ، جالام نشأ عن جهله بأحوال الرإنّ ، ه كان من أهل االعتزالأنّ  ما ذكر ثمّ . إعجابه

ضع من توار التشيّعنشأ يف حجر  ،إىل نصابه بالغاً  اً إماميّ  اً شيعيّ   كان الصاحب

ا ما ذكر وأمّ . بابهقه أرباب التاريخ يف كام حقّ ، عىل رغم أنف الناصب وأصحابه (1)،لبابه

 فلينصف أولياء الناصب أنّ ، من املعنى ه زعم كالم الصاحب خالياً من الشعر املشعر بأنّ 

، أو الكالم اهر نق هو الكسب الذي اضطربوا يف حتصيل معناه كام بيّ ]أ[اخلايل عن املعاين 

 املنظوم، وكؤوس معانيه إاّل بالدّر  وصف لفظه إاّل أن ير  املنقول عن الصاحب الذي جّل 

، قي من اهلل تعاىلفال يتّ ، اجلاهل املعاند الذي ختم اهلل عىل قلبه لكنّ  املختوم؟بالرحيق 

تيان بمثل هذا اإلال يعجز عن ، وال يبايل بام أطلق به لسانه، تحي من الناسوال يس

احلق ينكره  الشعر الذي كالم شيخه األشعري اخلايل عن الشعور أوىل به، وال غرو أنّ 

 :(شعر)كام قيل ، ام الفضول الذي هو عىل شفا جرف مهولاجلهول سيّ 

 احلــــقُّ ينكــــرهر اجلهــــولر ألّنــــهر 

 مــا هــو جاهــلت  هــو العــدوُّ لكــّل  و
 

ــه والتصــديقا ــدم التصــّور في  عر

 فـــإذا تصـــّورهر يعـــودر صـــديقا
 

                                                             

 ( هذه إشارة إىل كونه اثني عرشّيًا، فإّنه لبُّ التشيع، وباقي طوائف الشيعة قرش باطل. )املؤّلف(1)
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[84] 

 املصنّف رفع اهلل درجته:قال 

 [۱۲]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

قال:  .(0)تهمئقها بمشيوتعلّ ری العباد يف أفعاهلم، ّتياهلل تعاىل فيها  (1)ذكراخلامس، اآليات التي »

 ْر ى اهللقر  ،اْعَملروا َما ِشْئترمْ و ،َفَمْن َشاَء َفْليرْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكفر هر َفَسرَیَ ولر ْم َوَرسر ملَِْن ، وَعَمَلكر

رَ  َم َأْو َيَتَأخق ْم َأْن َيَتَقدق ِه َسبِيالً و، َفَمْن َشاَء َذَكَرهر و ،َشاَء ِمنْكر َذ إىَِل َربِّ َ َفَمن َشاَء و، َفَمْن َشاَء اّتق

ِه َمآًبا َذ إىَِل  َربِّ َ وأضافها إىل اهلل تعاىل بقوله:  عن نفسه (4)ةئوقد أنكر اهلل تعاىل عىل من نفى املشي ،اّتق

ْكنَا وا َلْو َشاَء اهللقر َما َأرْشَ كر ِذيَن َأرْشَ ولر الق مو، َسَيقر مْحَ نر َما َعَبْدَناهر وا َلْو َشاَء الرق  انتهى. »،(3)َوَقالر

 قال الناصب خفضه اهلل:

ال ريب فيه، وال خالف لنا فيه، بل  يشءوهذا ، للعبد مشيئة عىل أنّ  أقول: هذا اآليات تدلُّ »

اه أو هي موجبة للمبارشة وجدة إيّ رة يف الفعل مر هذه املشيئة التي للعبد هل هي مؤثّ  النزاع يف أنّ 

 له.والكسب؟ فإقامة الدليل عىل وجود املشيئة يف العبد غری نافعة 

ولر القِذيَن إىل اهلل تعاىل بقوله: قد أنكر اهلل تعاىل عىل من نفى املشيئة عن نفسه وأضافها »ا قوله: وأمّ  َسيَقر

ْكنَا كروا َلْو َشاَء اهللقر َما أرَْشَ فأنكر  ،تاً أو تعنّ  نكار بواسطة إحالة الذنب عىل مشيئة اهلل تعاىل عناداً اإل، فنقول: هذا «أرَْشَ

شاء اهلل ما أرشكوا وما  ة للذنب، وهذا باطل، أال ترى إىل قوله: ولواهلل عليهم عنادهم، وجعل املشيئة اإلهليّ 

ة نكار يف اآلية األوىل جلعل املشيئة علّ اإل ولوال أنّ  ؟رشاك إىل املشيئةاإلجعلناك عليهم حفيظا كيف نسب عدم 

األوىل واردة  أنّ  احلالر ، وللذنب، ويف الثانية لتعميم حكم املشيئة املوجبة للخلق، مل يكن فرق بني األوىل والثانية

 ، انتهى.«ل ليظهر عليه احلقل املتأمّ فليتأمّ  ،هو منقول عنهم، والثانية من اهلل تعاىل من غری إنكارو، نكار عىل ذلكلإل

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: ذكرها. )املصطفوي(1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: تعليقها بمشّيتهم. )املصطفوي(0)

 ملشّية. )املصطفوي(( يف الطبعة املرعشّية: ا4)

 .122( هنج احلق ص3)
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 أقول:

القول بالكسب  ل له، وأنّ إثبات القدرة واملشيئة بدون التأثری ال حمّص  بيان أنّ  قد مرّ 

الذنب عىل هذا االنكار بواسطة إحالة » ا ما ذكره من أنّ وأمّ اجلرب، ال أثر له يف دفع 

ة لرشكهم مشيئة اهلل تعاىل علّ  رصيح اآلية اعتقادهم أنّ  فيه أنّ ، ف«لخ.. إمشيئة اهلل تعاىل

ام فهم من خارج، والقول أو غریه غری مفهوم من لفظ الرشك، وإنّ  وكون الرشك ذنباً 

ا شارك فيه األشاعرة مع ة مشيئة اهلل تعاىل وعلمه للرشك ومجيع أفعال العباد کّ يق بعلّ 

فالعدول عن جعل مشيئة اهلل تعاىل يف  ،فره املصنّ كام قرّ  تعاىلاملرشكني، وقد نفاها اهلل 

، اهرهاظرصف لآلية عن  ة لوصف كونه ذنباً ة لنفس الرشك وجعله علّ اآلية علّ 

ين وفخر الدين الرازي والبناء عىل الكسب باملعنى الذي ذكره القايض أبو بكر الباقاّل 

حقيقة الكسب صفة حتصل بقدرة العبد بفعله احلاصل بقدرة اهلل تعاىل،  نّ أحيث قاال 

مها طاعة واألخرى إحداوتتاميزان بكون ، كلتامها حركة الصالة والقتل مثالً  فإنّ 

، احلركة لقدرة اهلل تعاىل معصية، وما به االشرتاك غری ما به االمتياز، فأصلر 

ام هو يف داته إنّ امتياز املطلق عن مقيّ  ورد عليه أنّ وخصوصية الوصف بقدرة العبد، وأر 

بقدرة  من هذين التاميزين مقدوراً  ح كون كلٍّ العقل دون اخلارج، وهو ال يصحّ 

 أخرى.

ق بينها وبني اآلية ملا فرّ  األوىله لوال التأويل الذي ذكره يف اآلية ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

اهلل  يئة يف اآلية املشيئة املطلقة يعني أنّ املراد باملش ، ألنّ بنّي   والفرقر هنّي  فدفعهر ، الثانية

كم نكار أنّ اإل ه مل يشأ ذلك، وحاصلر ا ملا أرشكنا، لكنّ تعاىل لو شاء عدم الرشك منّ 

ة ه تعاىل شاء ذلك باملشيئة التكليفيّ اهلل تعاىل مل يشأ عدم رشككم، ألنّ  كاذبون يف أنّ 

فارتكبتم بسوء ، بأن ّتتاروا عدم الرشك بإرادتكم ومشيئتكم ةة التفويضيّ االختياريّ 
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اختياركم الرشك وتركتم التوحيد، واملراد باملشيئة يف اآلية التي ذكرها الناصب املشيئة 

اهلل تعاىل لو أراد عدم رشكهم باملشيئة  هذه اآلية أنّ  ة، وحاصلر ة االضطراريّ اإلجباريّ 

 يشأ ذلك عىل هذا الوجه ملنافاته غرض التكليف ة ملا أمكنهم الرشك، لكن ملاإلجباريّ 

 ف يف التأويل كام ترى، ونظریر ، وال منافاة بني معنى اآليتني عىل هذا، وال تكلّ كام مرّ 

ْم َأمْجَِعنيَ هذه اآلية قوله تعاىل:  ًة وقوله:  ،َلْو َشاَء هَلََداكر ْم أرمق َوَلْو َشاَء اهللقر جَلََعَلكر

 .َواِحَدةً 
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[85] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱۳]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

واملسارعة إليها قبل فواهتا كقوله تعاىل:  (1)فعالباألأمر العبد  االتي فيهاآليات ، السادس»

 ْم بِّكر ن رق وا إىَِل  َمْغِفَرٍة مِّ ولِ و، َأِجيبروا َداِعَي اهللقِ َوآِمنروا بِهِ و، َوَساِرعر سر َيا و، اْسَتِجيبروا هللِقِ َولِلرق

وا  ِذيَن َآَمنروا اْرَكعر َا الق مْ َأهيُّ وا َربقكر وا َواْعبردر در مْ و ،َواْسجر كر ا لق وا َأْحَسَن َما أرنِزَل و ،َفآِمنروا َخرْیً بِعر َواتق

م مْ و ،إَِلْيكر  األمر بالطاعة واملسارعة إليها مع كون املأمور کنوعاً  ، فكيف يصحُّ َوَأنِيبروا إىَِل َربِّكر

حفظ ا :رمى من شاهق جبلقم، وملن ير  :قعد الزمنقال للموكام يستحيل أن ير  به؟تيان اإلعن  عاجزاً 

 انتهى. (0)،«هناهفكذا ، نفسك

 قال الناصب خفضه اهلل:

ه ربام وأنّ ، أقول: أمر العباد باملسارعة يف اخلریات من باب التكليف، وقد سبق فائدة التكليف»

وخلق الثواب والعقاب عقيب التكليف والبعثة، وعمل  إىل إقبال العبد إىل اهلل تعاىل يصری داعياً 

َ »قال: ه ال حيسن أن ير أنّ ، فكام قيب النارحراق عر اإلالعباد كخلق  قيب حراق عر اإلخلق اهلل تعاىل  مِل

َ »قال: كذلك ال حيسن أن ير  «النار؟ ه تعاىل ، فإنّ «؟خلق الثواب والعقاب عقيب الطاعة واملعصية مِل

 يريد.كم ما طالق، وحياإلمالك عىل 

ه ليس بعاجز عن ما سبق أنّ  فاجلوابر ، «؟األمر بالطاعة واملأمور به عاجز كيف يصحُّ »ا قوله: وأمّ 

 ، انتهى.«ال يف الكسب واملبارشة، الكسب واملبارشة، والكالم يف اخللق والتأثری

  

                                                             

( هكذا يف املطبوع من النهج، وهو املرثبت كذلك يف الطبعة املرعشّية، غری أّن يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف 1)

 تلك الطبعة: باإلقبال. )املصطفوي(

 .112-122( هنج احلق ص0)
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 أقول:

العبد بطبعه ال خيلو عن الفعل والرتك، فال حاجة له يف ذلك إىل  قد سبق أنّ 

عىل اخلریات والزجر عن املعايص كام ذكره  فبقي أن يكون التكليف للحّث ، التكليف

املالك  لتفت إليها، وأنّ ة سفسطة ال ير ة احلقيقيّ نفي السببيّ  ، وقد سبق أنّ  فاملصنّ 

ف ال عىل وجه وجه احلسن، فإذا ترّص  ف عىلن منه الترّص ام حيسر طالق إنّ اإلعىل 

ه ليس ا ما ذكره يف اجلواب من أنّ وأمّ بالسفه. وحيكم عليه  ذمُّ يستحسنه العقل السليم ير 

 –معنى كان  دفعه بإبطال الكسب بأّي  وسيجيء بعاجز عن الكسب واملبارشة، فقد مرّ 

 .– إن شاء اهلل تعاىل
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱۴]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

اَك السابع، اآليات التي حّث اهلل تعاىل فيها عىل االستعانة به كقوله تعاىل: » اَك َنْعبردر وإِيق إِيق

ِجيمِ و، َنْسَتِعنير  ْيَطاِن الرق ، فإذا كان اهلل تعاىل خلق الكفر اْسَتِعينروا بِاهللِّو، َفاْسَتِعْذ بِاهللِّ ِمَن الشق

ه تعاىل إذا كان هو اخلالق يلزم بطالن األلطاف والدواعي، ألنّ  اً وأيض؟ (1)ستعان بهواملعايص كيف ير 

األلطاف حاصلة  ؟ لكنّ (0)تعاىل نفع حيصل للعبد من اللطف الذي يفعله اهلل فأيُّ  ،ألفعال العباد

َتنْيِ كقوله تعاىل:  ًة َأْو َمرق لِّ َعاٍم َمرق ْفَتنروَن يِف كر رْم ير ًة و ،َأَوال َيَرْوَن َأهنق وَن النقاسر أرمق َوَلْواَل َأْن َيكر

ْزَق لِِعَباِدِه َلَبَغْوا يِف اأْلَْرضِ و ،َواِحَدةً  َن اهللِّ لِنَت هَلرمْ و ،َوَلْو َبَسَط اهللقر الرِّ إِنق و، َفباَِم َرمْحٍَة مِّ

 َواملْرنَْكرِ 
ِ
اَلَة َتنَْهى  َعِن اْلَفْحَشاء  انتهى. »،(4)الصق

 فضه اهلل:قال الناصب خ

االستعانة  ستعاذ به، فإنّ ستعان من اخلالق، وال ير أقول: خلق الكفر واملعايص ال يوجب أن ال ير »

باب  وجب االستعانة واالستعاذة، ولو كان األمر كام ذكروا النسدّ واالستعاذة ألجل أن ال خيلق ما ير 

 ه هبا عاقل فضالً ات التي ال يتفوّ هوهذا من الرتّ ، ه خالق األشياءالدعاء والطلب من اهلل تعاىل، ألنّ 

 ، انتهى.«عن فاضل

 

  

                                                             

فقط، ويف إحدى النسخ املخطوطة املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: « يرستعان به»( املرثبت يف الطبعة املرعشّية: 1)

 )املصطفوي(«. يرستعان ويرستعاذ به»، وأّما يف املطبوع من النهج، فاملرثبت: «يرستفاد منه»

 ليس موجودًا يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« تعاىل»( قوله: 0)
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 أقول:

، فال وال عقاباً   مل يوجب عندهم ثواباً لـاّم اخللق بدون كسب العبد  ه عليه أنّ يتوّج 

ي اخللق  تؤدّ االستعاذة عن اخللق جيوز أن تكون لئاّل  بأنّ  حاجة إىل االستعاذة، والقولر 

 فيلزم أن يكون الكسب أيضاً ، هذه التأدية إن كانت باجلرب بأنّ  مردودت إىل الكسب 

 .رفتدبّ  ،فال وجه لالستعاذة فيه عن اهلل تعاىل، باجلرب املحض، وإن كان باختيار العبد
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[87] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱۵]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

الثامن، اآلياتر الداّلة عىل اعرتاف األنبياء بذنوهبم، وإضافتها إىل أنفسهم، كقوله تعاىل حكايًة »

سنَاَرّبنَا  :عن آدم  نْتر ِمَن الظقاملنِِيَ  :، وعن يونس َظَلْمنَا َأْنفر ْبَحاَنَك إيِنِّ كر ، وعن سر

ْم ألوالده:  ، وقال يعقوب َربِّ إيِنِّ َظَلْمتر َنْفيِس  :موسى  كر سر ْم َأنفر َلْت َلكر َبْل َسوق

ْيَطانر َبْينِي  :، وقال يوسف َأْمًرا َربِّ  :، وقال نوح َوَبنْيَ إِْخَويِت ِمن َبْعِد َأن نقَزَغ الشق

وذر بَِك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس يِل بِِه ِعْلمت  ، فهذه اآليات تدلُّ عىل اعرتاف األنبياء بكوهنم فاعلني إيِنِّ َأعر

 انتهى. (1)،«ألفعاهلم

 قال الناصب خفضه اهلل:

ق، وال يرستعاذ به، فإّن االستعانة أقول: خلق الكفر واملعايص ال يوجب أن ال يرستعان من اخلال»

واالستعاذة ألجل أن ال خيلق ما يروجب االستعانة واالستعاذة، ولو كان األمر كام ذكروا النسّد باب 

الدعاء والطلب من اهلل تعاىل، ألّنه خالق األشياء، وهذا من الرّتهات التي ال يتفّوه هبا عاقل فضاًل 

 ، انتهى.«عن فاضل

 أقول:

 اً مرار ، وقد مرّ والرضورة قاضية بذلك أيضاً  ،طالق احلقيقةاإلاألصل يف  يدفعه أنّ 

 .ما يف احتامل الكسب من اهلذر والفساد، فام بقي هلم إال العناد
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[88] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱۶]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

التاسع، اآليات الداّلة عىل اعرتاف الكّفار والعصاة بأّن كفرهم ومعاصيهم كانت منهم كقوله »

ِمْ  َوَلْو َتَرى إِِذ الظقاملِروَن َمْوقروفروَن ِعندَ تعاىل:  ْم َعِن اهْلرَدى َبْعَد إِْذ إىل قوله:  َرهبِّ َأَنْحنر َصَدْدَناكر

ِْرِمنيَ  نترم جمُّ م َبْل كر ْم يِف َسَقَر ، وقوله: َجاَءكر ْ َنكر ِمَن املْرَصلِّنيَ  َما َسَلَككر وا مَل لقاَم أرْلِقَي ، وَقالر كر

ْبنَاَفكَ إىل قوله:  فِيَها َفْوجت َسَأهَلرْم َخَزَنترَها َن اْلكَِتاِب يَ أرْوَلئَِك ، وقوله: ذق م مِّ رْم َنِصيبرهر  ،نَاهلر

نترْم َتْكِسبرونَ و وْا اْلَعَذاَب باَِم كر وقر  انتهى. »،(1)َفذر

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: اعرتاف الكّفار يوم القيامة لظهور ما ينكره املعتزلة، وهو أّن الكسب من العبد واخللق من »

نترْم َتْكِسبرونَ : أال ترى إىل قوله تعاىل هلم يوم القيامةاهلل،  وقروْا اْلَعَذاَب باَِم كر ، إي كان هذا اجلزاء َفذر

 به، وال يدلُّ  زىوجير القيامة ؤاخذ به يوم ير  للعبد كسباً  عىل أنّ  هذا يدلُّ  ئة، وكلُّ لكسبكم األعامل السيّ 

 ، انتهى.«فليس فيها داللة عىل املقصود ،اهإيّ  وموجداً لفعله  النزاع وهو كونه خالقاً  عىل ما هو حمّل 

 أقول:

به بدهية العقول السليمة والربهان العقّل ال يظهر  ـ]ـت[ما حكم ه عليه أنّ يتوّج 

خالفه يف اآلخرة، ملا عرفت من إحكام قاعدة احلسن والقبح العقليني، وما ذكره من 

 ل له، لظهور أنّ سب الذي ال حمّص عىل إرادة ما اخرتعوه من الك دلُّ ]يـ[ـاآلية ال 

، االستدالل هبا عىل مذهبهم فال يصحُّ ، الكسب يف اآلية ليس باملعنى الذي اخرتعوه

 .خرط القتاد ودونهر  بالبيان طالبت فهو يف ذلك مر 
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[89] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱۷]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

العارش، اآليات التي ذكر اهلل فيها ما حيصل منهم من التحّّس يف اآلخرة عىل الكفر وطلب »

نَا َأْخِرْجنَاالرجعة، قال اهلل تعاىل:  وَن فِيَها َربق ْم َيْصَطِرخر وِن ، قال: َوهر َلَعّلِّ َأْعَملر  َربِّ اْرِجعر

وَن َناكِسر ، وَصاحِلاً  ِمْ َوَلْو َتَرى إِِذ املْرْجِرمر وِسِهْم ِعنَْد َرهبِّ ءر َنا َوَسِمْعنَا َفاْرِجْعنَا ربنا ، ووْا رر َرّبنَا َأْبرَصْ

وَن ِمَن املْرْحِسننِيَ و، َنْعَمل َصاحِلًا ًة َفَأكر وَل ِحنَي َتَرى اْلَعَذاَب َلْو َأنق يِل َكرق  انتهى. »،(1)َأْو َتقر

 قال الناصب خفضه اهلل:

ئة واالعتقادات الباطلة التي من مجلتها ة الكتساب األعامل السيّ  وطلب الرمحأقول: التحّّس »

ني كاملعتزلة وتابعيهم، وليس يف اعتقاد الرشكاء هلل تعاىل كام هو مذهب املجوس ومن تابعهم من املليّ 

 ، انتهى.«هذه اآليات دليل عىل دعواهم

 أقول:

 .الكسب واالكتساب باملعنى الذي اخرتعوه بمعزل عن لغة القرآن أنّ  قد مرّ 

ة املثبتني هو أوىل باألشعريّ ، ا ما نسبه إىل أهل العدل من اعتقاد رشكاء هلل تعاىل وأمّ 

يف وصف  راً للصفات الزائدة القديمة كام سبق بيانه، بل القول بالكسب وكونه مؤثّ 

وه من قول أهل العدل لرشك الذي تومّه من ا الطاعة واملعصية يستلزم ما هو أشدّ 

بيانه، بل يلزمهم فيه مشاركة املجوس باللنصارى  باستناد أفعال العباد إليهم كام مرّ 

 .ة كام سبقة بالقذّ حذو النعل بالنعل والقذّ 
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[90] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱۸]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

َيَدْيِه َواَل ِمْن اَل َيْأتِيِه اْلَباطِلر ِمْن َبنْيِ فهذه اآليات وأمثاهلا من نصوص الكتاب العزيز الذي »

كيف ر ، فام عذر فضالئهم؟ وهل يمكنهم اجلواب عن هذا السؤالَخْلِفِه َتنِْزيلت ِمْن َحكِيٍم مَحِيدٍ 

وما  اآلخرة؟ا طلبنا احلياة الدنيا وآثرناها عىل  بأنّ إاّل  اً تركتم هذه النصوص ونبذمتوها وراءكم ظهريّ 

باعهم يف عقائدهم؟ وهل يمكنهم اجلواب عن هذا اتّ هم يف االنقياد إىل فتوى علامئهم وعذر عوامّ 

ا  بأنّ إاّل  كرر فيه من تذّ رناكم فام يتذكّ كيف تركتم هذه اآليات وقد جاءكم هبا النذير، وعمّ  رالسؤال

قبل فهل ير  إلينا؟ة دنا آبائنا وعلامئنا من غری فحص وال بحث وال نظر مع كثرة اخلالف وبلوغ احلجّ قلّ 

 انتهى. (1)،«سمع كالم الفريقني؟وهل ير عذر هذين القبيلني؟ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

الفصول من  النص ما ال حيتمل خالف املقصود، وقد علمت يف كّل   أنّ مىضأقول: قد عرفت فيام »

ه يفتخر ويباهي عاه، والعجب أنّ خمالفة ملدّ  ا دالة عىل خالف مقصوده، فهي نصوصت استدالالته باآليات أهّن 

م يقولون يوم القيامة: إهلنا كام فإهّن ، ا عذر علامئهمفنقول: أمّ  «ما عذر علامئهم وعوامهم؟»يقول:  ثمّ  بإتياهنا،

 بنا فنحنر ، ونحن كسبنا املعصية أو الطاعة، فإن تعذّ يشءال خالق يف الوجود سواك، وأنت خلقت كل  نعلم أنّ 

م يقولون: إهلنا ا عذر عوامهم فإهّن وأمّ شئت. ف فينا كيف عبادك، وإن تغفر لنا فبفضلك وكرمك، ولك الترّص 

، ورأينا يف «عليكم بالسواد األعظم»:  أمرنا بأن نكون مالزمني للسواد األعظم، فقال  داً ك حممّ نبيّ  نّ أ

املعتزلة ومن  ة واجلامعة، فدخلنا فيهم واعتقدنا مثل اعتقادهم، ورأينا أنّ السواد األعظم كان أهل السنّ   تهأمّ 

سب إليهم شاهق إىل شاهق، ولو نر  ة، وهيربون من كّل ونه التقيّ فون مذهبهم ويسمّ تابعهم من الشيعة كاليهود خير 

 ، انتهى.«فتبعناهم، مع السواد األعظم احلّق  يستنكفون عن هذه النسبة، فعلمنا أنّ  شيعةأو  ونمعتزليّ م أهّن 
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 أقول:

ه من ظاهر تعريفه املذكور، بل هو ما ال النص ليس ما تومّه  أنّ سبق ا فيام نق قد بيّ 

 الواضحة.لو بمعونة القرائن وحيتمل خالف املقصود 

يف ذلك  فبناهر ، فة عىل خالف مقصود املصنّ اآليات كانت دالّ  من أنّ  ا ما ذكرهوأمّ 

لفظ الفعل املذكور يف بعض تلك اآليات بمعنى الكسب الذي اخرتعه  عىل أنّ  كام مرّ 

 جيئاألشعري، و كذا ما ذكره فيها بلفظ الكسب، وأنت تعلم لفظ الفعل والكسب مل 

عليه بإحدى  ة واملقارنة ونحومها، وال يدلُّ يق يف اللغة باملعنى الذي اخرتعه من املحلّ 

الدالالت الثالث، فاحتامل إرادته الكسب بذلك املعنى كام هو خالف مقصود 

ف هبا عىل ، فال يقدح يف استدالل املصنّ أيضاً  ف خمالف ملقصود اهلل تعاىلاملصنّ 

 احلقيقي.يف معناها  اً مقصوده، وال يدفع كوهنا نّص 

إذ  وجوههمض ا ال يبيّ ا ما ذكره الناصب يف تقرير عذر علامء نحلته، فهو کّ وأمّ 

ه ال خالق يف الوجود دعواكم أنّ  كيف يصّح »ويقول هلم: ، هبم اهلل تعاىل يف ذلكيكذّ 

كم أثبتم صفات سبعة زائدة قديمة، وأنكرتم مع أنّ  يشء،سواك وأنت خلقت كل 

كم نسبتموين إىل الظلم و السفه حيث نفيتم عن أنفسكم الفعل وأنّ ، كوهنا خملوقة يل

ع ا الترّض وأمّ . «والثواب؟وجب استحقاق العقاب م الكسب باملعنى الذي ال ير وأثبتُّ 

بني قاطبة أهل  وإن تغفر لنا فبفضلك، فمشرتكت ، عبادك فنحنر  بناك إن تعذّ أنّ بإىل اهلل 

 ا الترصف كيف شاء، فإن أراد به أنواعاً وأمّ  باألشاعرة.ال اختصاص له ، االسالم

العقل، فصادق،  ف يف استحسانها املكلّ من الثواب أو العقاب التي يستحقّ  وأصنافاً 

، ه عن القبيحمنزّ  سن والقبيح، فهو سبحانهر لكن ال يفيده، وإن أراد به الترّصف احل



 355 أن العباد فاعلون باألختيار  

 

 

 رضاعتهم.وجوه  (1)بذلك يرى عىل دُّ فریر 

ذلك:  قول اهلل تعاىل هلم يف ردّ يا ما ذكره يف عذر العوام، فهو غری مسموع، إذ وأمّ 

سواد الكفر أعظم من سواد  مع أنّ ذلك معنى السواد األعظم  من أين علمتم أنّ »

َ  اإلسالم؟مجيع  ام كان تهم إنّ خوف الشيعة واملعتزلة وتقيّ  م وما علمتم أنّ ما تتبعتّ  ومِل

َ ؟ – د اهلل وجوهكمسوّ  –منكم ومن كثرة سوادكم  كانوا  أهل احلّق  رتم أنّ ما تذكّ  ومِل

بالسواد األعظم ما تركه  املعنيام وإنّ ؟ وأهل الباطل كثریون قليلون نبيٍّ  يف زمان كّل 

 كتاب اهلل تعاىل وعرتته، ووصفه يف احلديث املشهور بأنّ ته من الثقلني يف أمّ   النبي

تا أعني املؤمنني، ونور ام قرّ ألهّن ،  عنهام بالسوادرّب ام عر وإنّ ، أحدمها أعظم من اآلخر

بي يف الطيّ  د ما ذكرنا ما رواهر ، ويؤيّ «النور يف السواد»، وهلذا قيل: «أبصار املستبرصين

عىل رأس  فقيهاً  لو أنّ »قال:  تفسری اجلامعة حيثر رشح املشكاة عن سفيان الثوري يف 

جناب احلق أن يكون  جّل »بعض احلكامء:  ده قولر ، ويعّض «جبل لكان هو اجلّمعة

 .« واحدإاّل  (0)لع عليهرشيعة لكل وارد، وأن يطّ 

 وقال الشاعر:

 خلــيّل قّطــاعر الفيــايف إىل احلمــى
 

ــلر  ــلون قلي ــا الواص ــریت وأّم  كث
 

                                                             

، فام «رّد عىل»( هكذا املرثبت يف الطبعة املرعشّية، وأرشری فيها إىل أّن يف نسخة خطّية: 1) ، وقد أرهبمت هذه العبارة عّلق

 ي(متّكنت أن أررّجح الصواب، فليرنتبه لذلك، وليعذرنا أهل الفضل يف ذلك. )املصطفو

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: يطمع فيه.0)
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱۹]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

يطلب من غریه أن يفعل فعاًل، فإّنه  (1)العلم الرضوري احلاصلر لكّل أحد عندماومنها خمالفة »

يعلم بالرضورة أّن ذلك الفعل يصدر عنه، وهلذا يتلّطف يف استدعاء الفعل منه بكل لطيفة، ويعظه 

ويزجره عن تركه، وحيتالر عليه بكّل حيلة، ويعده ويتوّعده عىل تركه، وينهاهر عن فعل ما يكرهه، 

نّفه عىل فعله، ويتعّجب من فعله ذلك ويستطرفه، ويتعّجب العقالء من فعله. وهذا كّله دليل ويع

بني أمره بالقيام وبني أمره بإجياد السامء  (4)فعله، ويرعلم بالرضورة الفرق الرضوري (0)عىل أّنه

 انتهى. (3)،«والكواكب، ولوال أّن العلم الرضوري حاصل بكوننا موجدين ألفعالنا ملا صّح ذلك

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: الطلب من الغری للفعل وهنيه عن الفعل للحكم الرضوري بأّنه فاعل للفعل، وهذا ال »

ينكره إاّل من ينكر الرضوريات، وقد مّر مرارًا أّن هذا ليس حماًل للنزاع، فإّن صدور الفعل عن أحدنا 

، وكلُّ هذه األمور واقعة وليس النزاع إاّل يف حمسوس، وهلذا نطلب منه ونتلّطف ونزجر ونعّد ونوعد

أّن هذا الفعلر هل هو خملوق لنا أو نحن نبارشه؟ فالنزاع راجع إىل الفرق بني املبارشة واخللق، وأهّنام 

متحّدان أو متغايران، وهذا ليس برضوري، ومن اّدعى رضورّية هذا، فهو مكابر ملقتىض العقل، 

 ، انتهى.«يف حمّل النزاع، فليس له فيه دليل فمخالفة الرضورة فيام ذكر ليس

  

                                                             

 ( هذه الكلمة ساقطة من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(1)

 ( ليست هذه الكلمة موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(0)

 ( كسابقه. )املصطفوي(4)

 .114( هنج احلق ص3)



 351 أن العباد فاعلون باألختيار  

 

 

 أقول:

صدور الفعل عن أحدنا حمسوس، فاحتامل صدوره عن  بأنّ  الناصباعرتف  لـاّم 

ومكابرة عىل رصيح العقل  اتغریه يكون سفسطة وإنكار للمحسوسات يف البدهييّ 

 .لفتأمّ  ،والتجاوز عن ظاهر النقل
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲۱]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

اهلل تعاىل أمر  األنبياء أمجعوا عىل أنّ  خالف يف أنّ ه ال فإنّ ، ومنها خمالفة إمجاع األنبياء والرسل»

ذلك إذا مل يكن  هنى عن بعضها كالظلم واجلور، وال يصحُّ وكالصالة والصوم،  األفعالعباده ببعض 

 مع أنّ ، «وال تأت بالكفر والزنا، ت بفعل اإليامن والصالةائ»قال: أن ير  ، إذ كيف يصحُّ العبد موجداً 

 ن اإلخبار عن كون املأمور قادراً األمر بالفعل يتضمّ  الفاعل هلذه األفعال والتارك هلا هو غریه، فإنّ 

العقالء  فإنّ ، أمر غریه ثمّ  آخرعىل املأمور به ملرض أو سبب  لو مل يكن املأمور قادراً  (1)هى أنّ حتّ ، عليه

 ه ال يقدر عىل ذلك ثمّ ك تعلم أنّ إنّ »بون منه وينسبونه إىل احلمق واجلهل واجلنون، ويقولون: يتعجّ 

 ، ثمّ ّ إليها ما ذكرناهر بلّ إىل اجلامدات مع الكتاب فير  أن يبعث اهلل رسوالً  هذا لصّح  ، ولو صّح «تأمره به

وذلك معلوم  !م مل يمتثلوا أمر اهلل ورسولهه تعاىل خيلق احلياة يف تلك اجلامدات، يعاقبها ألجل أهّن إنّ 

 انتهى. (0)،«البطالن ببدهية العقل

 قال الناصب خفضه اهلل:

 للفعل. ف عىل كون العبد موجداً أمر األنبياء عباد اهلل تعاىل باألشياء وهنيهم عن األشياء ال يتوقّ »

، وهذا مذهب األشاعرة، وما يف الكسب واملبارشة وخمتاراً  مستقاًل  ف عىل كون العبد فاعالً يتوقّ  ،نعم

األشاعرة يثبتون اختيار العبد  وقد علمت أنّ ، بىل يلزم أهل مذهب اجلرب هبذا.ذكره ال يلزم من يقول 

 ان بني األمرين، فكلُّ اه، وشتّ رة يف الفعل مبدعة موجدة إيّ يف كسب الفعل، ويمنعون كون قدرته مؤثّ 

 ، انتهى.«مجاع األنبياءإلما ذكره ال يلزم األشاعرة، وليس يف مذهبهم خمالفة 

  

                                                             

  املطبوع من النهج. )املصطفوي(( ليست هذه الكلمة موجودة يف1)

 .113-114( هنج احلق ص0)
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 أقول:

عن  به األشعري مهرباً  (1)مر يرول للكسب الذي ه ال حمّص أنّ  قد علمت وستعلم

بسواء، وال حيصل له من كسبه سوى  ة سواءً ه عىل اجلربيّ ه عليه ما يتوّج فيتوّج  اجلرب.

ما ذكره  رة هذر، فكلُّ املؤثّ  [غری]القول بالقدر ة  أنّ  تطويل املسافة بال طائل، وقد مرّ 

 .ال سرتة عليه ف يلزم األشاعرة لزوماً املصنّ 

                                                             

 ، والسياقر يقتيض ما أثبتناه. )املصطفوي(«يرام»( يف الطبعة املرعشّية: 1)
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲۱]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

، واالستدالل عىل العلم بإثبات باب االستدالل عىل كونه تعاىل صادقاً  ه يلزم منه سدُّ ومنها أنّ »

فيض إىل القول بخرق حة الرشيعة، وير ة، واالستدالل عىل ّص ة النبوّ الصانع، واالستدالل عىل صحّ 

إىل املحدث  حمتاجاً  فيكونر  ،«العامل حادث»قال:  بأن ير ه ال يمكن إثبات الصانع إاّل ة، ألنّ إمجاع األمّ 

ال يمكنه  وهو كون العبد موجداً  ،نع حكم األصل يف القياسمعىل أفعالنا املحتاجة إلينا، فمن  قياساً 

 .د عليه باب إثبات الصانعفسر ر استعامل هذه الطريقة

عىل يد املعجز للجميع من القبائح وغریها مل يمتنع منه إظهار  إذا كان اهلل تعاىل خالقاً ، وأيضاً 

 واملتنبي. علينا باب إثبات الفرق بني النبّي  انسدّ ر قطع بامتناع ذلكالكاذب، ومتى مل ير 

وثق بوعده ووعيده إذا جاز أن خيلق اهلل تعاىل القبائح جاز أن يكذب يف إخباره، فال ير  ،وأيضاً 

 اخلالية.خباره عن أحكام اآلخرة واألحوال املاضية والقرون وإ

ب فيها، ولو ويرغّ  وأن يبعث عليها وحيثُّ  إليهاأن يدعو  (1)جوازر ئح لزم من خلقه القبا ،وأيضاً 

 هبا.ح التشاغل ب اهلل تعاىل فيه من القبائح، فتزول الثقة بالرشائع ويقبر أن يكون ما رغّ جاز  جاز ذلك

ه عن احلق نه له ويصدّ لو جاز منه تعاىل أن خيلق يف العبد الكفر والضالل ويزيّ  ،وأيضاً 

تعاىل  (0)هأنّ وسالم جواز أن يكون هو الكفر والضالل، اإلويستدرجه بذلك إىل عقابه، للزم يف دين 

، (3)عنهنا اهلل تعاىل صدّ  ، ولكنّ سالم هو احلّق لإل (4)خالفةاملكون بعض امللل ]تـ[ـنه يف قلوبنا، وأن زيّ 

                                                             

 ( ليست هذه الكلمة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(1)

 ( يف الطبعة املرعشّية حمل الواو: مع. )املصطفوي(0)

 خالفة. )املصطفوي(( يف الطبعة املرعشّية: املت4)

 ( يف الطبعة املرعشّية: عنهم. )املصطفوي(3)
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ما هم عليه هو من الضاللة والكفر،  (1)نزوا ذلك لزمهم جتويز كويف أعيينا، فإذا جوّ  ن خالفهر وزيّ 

، وما خصومهم ما هم عليه هو احلّق  ، وإذا مل يمكنهم القطع بأنّ عليه هو احلّق  (0)مهمون ما خصووك

 انتهى. (4)،«ني للجوابعليه هو الباطل مل يكونوا مستحقّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

 ه استدّل منها أنّ هلم. الظرفاء ضحكة  ـ]ـا[خذهبأشياء عجيبة ينبغي أن يتّ  أقول: يف هذا استدّل »

د وجة النبوة عىل كون العبد مر واالستدالل بصحّ  بلزوم انسداد باب إثبات الصانع وكونه صادقاً 

إىل  عىل حدوث العامل بكونه حمتاجاً  ا نستدلُّ وهو أنّ  ،عجيباً  غريباً  أفعاله، وذكر يف وجه املالزمة شيئاً 

، وهو كون العبد موجداً ، ملحتاجة إلينا، فمن منع حكم األصل يف القياسعىل أفعالنا ا املحدث قياساً 

 املضاحك.وإثبات هذه املالزمة من ، ال يمكنه استعامل هذه الطريقة

 نسان وأفعاله أصالً اإلنسان، ولو مل خيلق اهلل اإله حرص حادثات العامل يف أفعال فألنّ  ،الً ا أوّ أمّ 

هذا  وسائر األشياء احلادثة بوجوب وجود املحدث، وكأنّ  كان يمكن االستدالل بحركات احليوان

باحث لدناءة رتبته يف العلم، ألن ير  أنه ليس أهالً  من املعقوالت، واحلقُّ  شيئاً قطُّ الرجل مل يامرس 

 ، فصربت.ةليت هبذا مرّ ولكن ابتر 

ومل يذكر هذا يف ، وجد فعلهبلزوم عدم كونه صادق عىل كون العبد مر  ه استدّل فألنّ  ،ا ثانياً وأمّ 

 جّدًا.النسبة بينه وبني هذه املالزمة بعيدة  ألنّ املالزمة، 

ة الرشيعة عىل كون العبد ة النبوة وصحّ بلزوم انسداد باب إثبات صحّ  ه استدّل فألنّ  ،ا ثالثاً وأمّ 

الالت هذه االستد فضاء إىل خرق االمجاع، وكلُّ اإلعى دّ ا ثمّ  املالزمة؟فهم هذا من وجد فعله، وأين ير مر 

 عىل بطالن كونه خالقاً  استدّل   أمثاله يف العلم واملعرفة، ثمّ إاّل  ـ]ـا[ه هبخرافات وهذيانات ال يتفوّ 

يف  وأجبناهر  قبل هذا هبذا مراراً  للقبائح بلزوم عدم امتناع إظهار املعجز عىل يد الكاذب، وقد استدّل 

                                                             

 ( ليست هذه الكلمة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: خصمهم. )املصطفوي(0)

 .115-113( هنج احلق ص4)
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ب األمور املنكرة عىل خلق القبائح مثل ارتفاع الثقة من كر بعده من ترتّ وما ذر  هذا ه، وجوابر حمالّ 

ه مل يظهر وبام جرى من عادة اهلل تعاىل أنّ ، ا نجزم بالعلم العاديأنّ  وغریهاالرشيعة والوعد والوعيد 

ما ذكره من لزوم جواز  عىل قاعدتنا، فكلُّ  يشءعىل اهلل تعاىل ، ألّنه ال جيب املعجزة عىل يد الكاذب

 اً يمكن أن يكون كفرة ما عليه األشاعرة من اعتقاد احلقيّ  سالم، وأنّ اإليف القلوب عوض ن الكفر تزيّ 

نجزم بعدم  ات، ونحنر مجيع هذه ال يقع عادة كسائر العاديّ  أنّ  ون اجلواب، فجوابهر ، فال يستحقُّ وباطالً 

 .، انتهى«، وال قبيح بالنسبة إليهيشء، حيث مل جيب عليه تعاىل وقوعه وإن جاز عقالً 

 أقول:

ِذيَن قوله تعاىل: ف الناصب من الضحك عىل املصنّ  (1)يناسب ما أظهره إِنق الق

ونَ  ِذيَن آَمنروا َيْضَحكر وا َكانروْا ِمَن الق ِذيَن قوله تعاىل:  ، وسنريه اآلن ُّس َأْجَرمر َفاْلَيْوَم الق

ونَ  اِر َيْضَحكر فق  .آَمنروْا ِمَن اْلكر

ه بأنّ  املصنف حرص حادثان العلم يف أفعال االنسان، فمطالبت  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

استعامله القياس للغائب  مع أنّ  ؟«أفعالنا» املصنّف:من أين فهم هذا احلرص يف قول 

أو  نساناً إكان  ، سواءت ه أراد بقوله أفعالنا الشاهدة مطلقاً عىل الشاهد قرينة ظاهرة عىل أنّ 

فني فال الكالم يف املكلّ  نسان، ألنّ اإلاملراد أفعال  ، وعىل تقدير أن يكونعجامً  حيواناً 

بمفهوم اللقب والضعيف، مع  عىل ذلك لدّل  ه لو دّل ، ألنّ يقتيض احلرص أيضاً 

 ، وقد أرشنا إىل أنّ ام يعترب إذا مل يكن وجه التخصيص بالذكر ظاهراً إنّ  املفهوم مطلقاً أن ّ

فون باألمر والنهي املكلّ  م همنسان بالذكر جيوز أن يكون ألجل أهّن اإلّتصيص 

ون بحال املمكن عىل حال الواجب، ومن األثر عىل والوعد والوعيد، وهم املستدلّ 

ولو »ر، دون الثور واحلامر وغریمها من احليوانات العجم، وهبذا يظهر فساد قوله: املؤثّ 

                                                             

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: ذكره. )املصطفوي(1)
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 كان يمكن االستدالل بحركات احليوان وسائر األشياء مل خيلق االنسان أفعاله أصالً 

ني يف الكالم يف االستدالل الواقع من املكلفّ  ذلك ملا أرشنا إليه من أنّ ، و«لخ.. إاحلادثة

دار التكليف، ال استدالل اهلل تعاىل من احلوادث عىل احتياجهم إىل ذاته، بل هذا لغو 

فإذا مل يكن يف الدنيا  تعال،من الكالم، وال استدالل املالئكة هبا عىل االحتياج إىل اهلل 

وباجلملة  ذلك؟كام فرضه الناصب اهلالك، فمن ذا الذي يستدل هبذا عىل  ان أصالً نسإ

ة، غه يف املراتع احليوانيّ ة ومترّ نسانيّ اإلليل عىل انسالخ الناصب عن الفطرة دهذا 

 .كثریاً  وليبِك  فليضحك قليالً 

عىل كون  بلزوم عدم كونه تعاىل صادقاً  استدّل »املصنف  من أنّ  ثانياً  ا ما ذكرهر وأمّ 

ف ذكر بيان املالزمة لذلك املصنّ  ففيه أنّ  «لخإ ..العبد موجد فعله، ومل يذكر املالزمة

.. إذا جاز أن خيلق اهلل تعاىل القبائح جاز أن يكذب يف إخباره وأيضاً »عيد هذا بقوله: بر 

فال ، النرش وقع عىل ترتيب اللف د أنّ وإذا مل يفهم الناصب اجلاهل ذلك بمجرّ ، «لخإ

 كام قيل: ،ف عىل املصنّ  لوم

ــا ــن معادهن ــوايف م ــّّل نحــتر الق  ع
 

 تفهــم البقــرر  ومــا عــّّل إذا ال
 

ا ما ذكره ثالث من أنه استدل بلزوم انسداد باب إثبات صحة النبوة وصحة وأمّ 

الرشيعة عىل كون العبد موجد فعله وأين يفهم هذه الخ مردود بأن هذا أيضا يدل عىل 

كل من يرتقى أدنى درجة من العوام، يفهم بقرينة حمل النزاع كثرة جهل وقلة فهمه إذ 

أن املراد هو أن العبد موجد لفعله دون اهلل تعاىل، ولترصيح املصنف به أيضا يف عنوان 

الدعوى، ويف أثناء بيان كثری من اللوازم املذكورة سابقا، وإنام أمجل هيهنا روما 

ة امتناع االستدالل عىل املطالب الرشعيّ  أنّ  البنّي من  لالختصار اعتامدا عىل السياق، ثمّ 



 / املجلد األولو ازهاق الباطل احقاق احلق     393

 

 

ا لزومه نق ف عىل األشاعرة خمالف لالمجاع بال شبهة، وقد بيّ املذكورة الذي ألزمه املصنّ 

 واجلامد. باحلامر  العناد واجلمود عىل ما ال يليق إاّل فلم يبق للناصب إاّل ، عن مذهبهم

ه ال يه عىل علم العادي وعىل أنّ ف وبنى فا ما ذكره يف جواب باقي كلامت املصنّ وأمّ 

ما يغنيك عن  فيها مراراً  وال قبيح بالنسبة إليه، فقد مرّ  يشءجيب عىل اهلل تعاىل 

 اإلعادة، واهلل ويل اإلفادة.



 395 أن العباد فاعلون باألختيار  

 

 

[94] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲۲]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

، ه لو كان اهلل تعاىل هو اخلالق ألفعال العباد، ألنّ العباً  عابثاً  ومنها جتويز أن يكون اهلل تعاىل ظاملاً »

، فيكون وعبثاً  ها ظلامً كلّ  (1)ى تكون أفعالهحتّ ، جلاز أن خيلقها ال غری، كالظلم والعبثومنها القبائح 

 انتهى. (0)،«كبریاً  اً تعاىل اهلل عن ذلك علوّ  ،العباً  اهلل تعاىل ظاملا عابثاً 

 قال الناصب خفضه اهلل:

والظلم والعبث من  ؟ى يلزم هذا من هذه العقيدةهات، وأنّ ه هبذه الرتّ أقول: نعوذ باهلل من التفوّ »

ق بني خالق الصفة غری فاعله، وهذا الرجل ال يفرّ  اليشء وخالقر ، وال قبيح بالنسبة إليه العباد،أفعال 

اهلل تعاىل خالق  أال يرى أنّ  الفرق.من عدم هذا  ـ]ـئة[حمذوراته ناش ، وكلُّ الصفةصف بتلك واملتّ 

ه نّ أقال الق الظلم والعبث، هل جيوز أن ير قال هو األسود؟ كذلك لو كان خالسواد، فهل جيوز أن ير 

 .ي إىل اهلالك البحتب املؤدّ نعوذ باهلل من التعّص ؟ ظامل وعابث

 أفعال يف الوجود إاّل  ال قبيح وال رّش  عي أنّ نسان، ويدّ اإلهذا الرجل حيرص القبيح يف أفعال  نّ إ ثمّ 

ة، و هل كثریة كاخلنزير واحلرشات املؤذيّ  القبائح غری أفعال االنسان يف الوجود االنسان، وذلك باطل، فإنّ 

ها؟ ا خملوقة هلل، فهل يمنع قباحتها ورّش هذه األشياء غری خملوقة هلل؟ فإذا قال بأهّن  له أن يقول: إنّ  يصحُّ 

 ، انتهى.«يلزم ما ألزم األشاعرة من القول بخلق األفعال القبيحة وذلك خمالف للرضورة واحلس، فإذاً 

 أقول:

الفرق بني اخلالق  ال قبيح بالنسبة إليه تعاىل، وأنّ  بح ما قالوا أنّ قر  بيانر  مراراً  قد مرّ 

عن   ما نقلناه سابقاً نيهنا يف بيان الفرق من تنوير املظلم عهوالفاعل فاسد، وما ذكره 

                                                             

 ( ليست يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 .115( هنج احلق ص0)
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خلق اهلل تعاىل للسواد يف  حاصله أنّ ، وةثمّ  ه عليه ما أوردناهر شارح العقائد، ويتوّج 

ه ال بكونه أسود، وكأنّ  داً صافه تعاىل بكونه مسوّ ام يقتيض اتّ إنّ  هاألجسام وصدورها عن

فيه بحال الفاعل  د اهلل وجهه حال الفاعل الكالمي الذي نحنر اشتبه عىل الناصب سوّ 

احلقيقي الكالمي يف قولنا: الفاعل  سند إليه الفعل، فزعم أنّ النحوي، وهو مطلق ما أر 

صاف اهلل لوجب اتّ ، ةألجل الفاعليّ بكونه أسود  هو زيد، فلو كان اّتصافه «اسوّد زيد»

 للسواد، ويندفع االشتباهر  خالقاً  فاعالً  هبكونه أسود عىل تقدير القول بكون تعاىل أيضاً 

ال فاعل كالمي بمعنى خالق السواد ، فاعل نحوي «زيد سودّ ا»يف قولنا  زيداً  بأنّ 

صف هو اهلل تعاىل، فال جرم يتّ ام اخلالق والفاعل الكالمي للسواد يف زيد ومصدره، وإنّ 

 ،وباجلملةأسود. صف زيد الذي هو املفعول بكونه ويتّ ، داً سبحانه وتعاىل بكونه مسوّ 

ا، وبني األسود ونحوهالفرق بني الظامل والعابث واآلكل والشارب والزاين والسارق 

عل بمعنى فا الظامل مثالً  بحسب الصدور وعدمه، فإنّ  اً جدّ  واألبيض ونحومها بنّيت 

أو قام به، ال فاعله ومصدره، وإن كان  السوادواألسود من وقع عليه ، الظلم ومصدره

كام قلناه، فالسواد والبياض كاحلرارة والربودة  نحوياً  يف املثال املذكور يكون فاعالً 

 تلك صف هبا إاّل تّ ]تـ[ـ، وال ا وفاقاً ونحوها من الصفات التي أوجدها اهلل تعاىل يف حماهلّ 

 إليها.فال وجه لقياس األفعال الصادرة عن العباد عند أهل العدل  ،املحاّل 

خلق اخلنزير والكلب ونحومها من احلرشات املؤذية  هذا، وما زعمه من أنّ 

بإبداء الفرق بني ما  دفعه فقد عرفت مراراً ، عىل أهل العدل القبيحة، وأوردها نقضاً 

 .السداد واهلل ويلُّ ، العبادني القبائح من أفعال وب (1)،وإلزاماً  أورده نقضاً 

                                                             

 من مناقشات هذا الكتاب، فقد مّر دفعر هذا اإلشكال. )املصطفوي( 51( فلریجع القارئ إىل املناقشة 1)



 391 أن العباد فاعلون باألختيار  

 

 

 [95] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲۳]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

ومنها أّنه يلزم إحلاق اهلل تعاىل بالسفهاء واجلهال، تعاىل اهلل عن ذلك، ألّن من مجلة أفعال العباد »

الرشك باهلل ووصفه باألضداد واألنداد والصاحبة واألوالد، وشتمه وسّبه، فلو كان تعاىل فاعالً 

ّلها، ولكّل هذه األمور، وذلك يربطل حكمته، ألّن احلكيم ال ألفعال العباد لكان فاعاًل لألفعال ك

 انتهى. (1)،«ةيشتم نفسه، ويف نفي احلكمة إحلاقه بالسفهاء، نعوذ باهلل من هذه املقاالت الرديّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

الفرق أقول: ونحنر أيضًا نعوذ باهلل من هذه املقاالت املزخرفة الباطلة، وهذا أيضًا نشأ له لعدم »

بني اخلالق والفاعل، فإّن اهلل تعاىل خيلق األشياء، فالسبُّ والشتم له إن كانا خملوقني هلل تعاىل فيام فعل 

العبد واملذمة للفعل ال للخلق، فال يلزم كونه شامتًا لنفسه، وخلقر هذه األفعال ليس سفهًا حّتى يلزم 

تعاىل قّدر يف األزل شقاوة الشاتم له والساب وأراد  إحلاقه تعاىل بالسفهاء، نعوذ باهلل من هذا، ألّن اهلل

دخوله النار، فيخلق فيه هذه األفعال لتحصل الغاية التي هي دخول الشاتم النار، فأيُّ سفٍه يف 

 ، انتهى.«هذا؟

 أقول:

غواء والدعوة اإلاستعاذة الناصب الشقي من ذلك كإنكار الشيطان ملا يفعله من 

ْم عاىل بقوله: الرشور كام أخرب عنه ت إىل ْيَطانر مَلقا قريِضَ اأْلَْمرر إِنق اهللقَ َوَعَدكر َوَقاَل الشق

ْم  ْلَطاٍن إاِلق َأْن َدَعْوتركر ْم ِمْن سر ْم َوَما َكاَن يِلَ َعَلْيكر ْم َفَأْخَلْفتركر َوْعَد احْلَقِّ َوَوَعْدتركر

َسكر  وا َأْنفر ومر ويِن َولر ما  بيل ذلك أنّ لم بام ذكرنا قر وقد عر  ،اآلية ،مْ َفاْسَتَجْبترْم يِل َفاَل َتلرومر
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وأسخفها جتويزه مؤاخذة اهلل تعاىل للعبد بام ، سفه ومحاقة (1)ههنا كلّ هذكره الناصب 

 الصفع إاّل  القائل بذلك ال يستحقُّ  جعله عليه يف األزل من الواجب احلتم، فإنّ 

 .واللعن والشتم

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: كّلها. )املصطفوي(1)



 392 أن العباد فاعلون باألختيار  

 

 

[96] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲۴]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

خيلق الزنا واللواط، جلاز أن يبعث رسوالً هذا  ومنها أّنه يلزم خمالفة الرضورة، ألّنه لو جاز أن»

دينه، ولو جاز ذلك، جلّوزنا أن يكون فيام سلف من األنبياء من مل يربعث إاّل للدعوة إىل الّسقة والزنا 

واللواط وكّل القبائح، ومدح الشيطان و عبادته، واالستخفاف باهلل تعاىل والشتم له والسّب 

 انتهى. (0)،«ّم املحسن، ومدح امليسء، وذ(1)لرسوله، وعقوق األبوين

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: لو أراد من نفي جواز بعثة الرسول هبذه األشياء الوجوب عىل اهلل تعاىل، فنحنر نمنعه، »

ألّنه ال جيب عىل اهلل يشء. وإن أراد بنفي هذا اجلواز االمتناع عقاًل، فهو ال يمتنعر عقاًل. وإن أراد 

نمنع هذا، ألّن العلم العادي يفيدنا عدم وقوع هذا، فهو حمالت عادة، والتجويز العقّل  الوقوع، فنحنر 

ال يوجب وقوع هذه األشياء كام عرفته مرارًا، ثّم إّنه صّدر كالمه بلزوم خمالفة الرضورة، وأيُّ خمالفة 

 ، انتهى.«للرضورة يف هذا البحث؟

 أقول:

الوجوب باملعنى الذي ذهب إليه أهل  ا أنّ نق األول، ونقول: قد بيّ  الشّق  الً أوّ  نختارر 

 املنع.العدل ال يقبل 

ه فنقول: العقل السليم إذا نظر إىل ذات اهلل املستجمع جلميع الصفات الكامل املنّز  ،وثانياً 

 كامله.دينه خالف ما اقتضاه  عن آثار النقص واالختالل حيكم بامتناع أن يبعث رسوالً 

                                                             

 طفوي(( يف املطبوع من النهج: الوالدين. )املص1)
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العلم العادي يفيدنا عدم وقوع  ما ذكره من أنّ  قول: إنّ ون، الثالث الشقُّ  ،وثالثاً 

 جاز لـاّم  – كام ذكرنا سابقاً  –العادة  أو عىل وجداهنم، فإنّ  العاديعىل العلم  هذا هتمةت 

فيه من تقرير العقيدة  قتضيه ما نحنر ، يةف فيها، فال يفيدهم ذلك إفادة قطعيّ التخلّ 

 ة.الدينيّ 

ة، ف عليهم من لزوم خمالفة الرضورة رضوريّ عاه املصنّ ما ادّ  ظهر أنّ  رناهر وبام قرّ 

ات كام ة فهمه أو مكابرته وإنكاره للرضوريّ الناصب عن ذلك دليل عىل قلّ  فاستفهامر 

 عادته و عادة أصحابه. (1)هي

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: هو. )املصطفوي(1)
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[97] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲۵]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

اهلل تعاىل لو خلق الكفر يف العبد  من الشيطان، ألنّ  رضراً  ه يلزم أن يكون اهلل تعاىل أشدّ ومنها أنّ »

لجئه إىل القبائح بل يدعوهم الشيطان ال يمكنه أن ير  ألنّ ، من الشيطان به عليه، لكان أرّض يعذّ  ثمّ 

ْم َفاْسَتَجْبترْم يِل : إليها، كام قال اهلل تعاىل ْلَطاٍن إاِلق َأْن َدَعْوتركر ْم ِمْن سر دعاء  ، وألنّ َوَما َكاَن يِلَ َعَلْيكر

ن من حلسر كذلك ولو كان ، هم إىل القبائحه يضطرّ ا اهلل فإنّ وأمّ ، من فعل اهلل تعاىل الشيطان هو أيضاً 

 انتهى. (1)،«كبریاً  اً اهلل، تعاىل اهلل عن ذلك علوّ  الكافر أن يمدح الشيطان وأن يذمّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

اهلل  هات، فإنّ هبذه املقالة واالستجراء عىل تصوير أمثال هذه الرتّ  أقول: نعوذ باهلل من التفوهّ »

ه غاية فر ليس بقبيح، ألنّ ب عىل املبارشة والكسب، وخلق الكر ، والتعذيب مرتتّ يشء تعاىل خيلق كّل 

ف يف العبد بام شاء ليس بظلم، ألنه يف النار كام يقتضيه نظام عامل الوجود والترّص  دخول الشقّي 

ترصف املالك يف امللك بام شاء ليس بظلم، واهلل تعاىل وإن خلق  كه، وقد عرفت أنّ ترصف يف مل

، ة النظرقوّ  العبد هو يبارشه ويكسبه، واهلل تعاىل بعث األنبياء وخلق أيضاً  ولكنّ ، الكفر يف العبد

غواء باإل يرّض  والشيطانر ، ها ألطاف من اهلل تعاىلة يف اآلفاق واألنفس، فهذه كلّ دالئل الوحدانيّ  وبّث 

والوسوسة، فأين نسبة اللطيف النافع اهلادي وهو اهلل تعاىل بالشيطان الضار املضل؟ ومن أين لزم 

 ، انتهى.«هذا؟

 أقول:

خلق الكفر قبيح، ومن  ل له، وأنّ الكسب ال حمّص  أنّ  أيضاً  وسيجيء مراراً  قد مرّ 

الكفر لو  يف النار، فإنّ  ه غاية دخول الشقّي بح الكفر بأنّ العجب استدالله عىل عدم قر 
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عل ذلك غاية لدخوله يف النار كان فعل الكافر كام قال به أهل العدل كان أوىل بأن جير 

 خيفى.كام ال 

ال يعجز أحد عن مثلها ، فهو دعوى كاذبة، ا اقتضاء نظام عامل الوجود للكفروأمّ 

 الوقاء.إذا فقد احلياء وهنى النفس عن 

وجه الظلم  املالك يف ملكه بام شاء ليس بظلم، فقد مرّ ف ترّص  ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

 فقبيح. وإاّل ، سن حسناحلف إن كان عىل الوجه الترّص  فيه، وأنّ 

وبث دالئل  النظرة قوّ  اهلل تعاىل بعث األنبياء وخلق أيضاً » من أنّ  ا ما ذكرهر وأمّ 

 ة للعبد فيه بناءً هلل تعاىل بدون مدخليّ  الكفر إذا كان خملوقاً  ففيه أنّ  ،«لخ.. إالوحدانية

 أثر لبعثه األنبياء وبّث  فأيُّ ، عن اجلرب مهرباً  (1)بوهعىل بطالن الكسب الذي ارتك

 الغواية؟!مدخل لوسوسة الشيطان يف  وأيُّ ؟! الدالئل يف اهلداية

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: ارتكبوا. )املصطفوي(1)
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[98] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲۶]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

 ثواباً  ألفعاله مل يستحّق  وجداً العبد لو مل يكن مر  منه خمالفة العقل والنقل، ألنّ  (1)ه يلزمومنها أنّ »

بالثواب والعقاب من غری استحقاق منهم، ولو جاز ذلك جلاز  ، بل يكون اهلل تعاىل مبتدئاً وال عقاباً 

ه اهلل وقد نزّ ، وإثابة الفراعنة واألبالسة، فيكون اهلل تعاىل أسفه السفهاء، منه تعذيب األنبياء 

ْم َكيَْف  ْسلِِمنَي َكاملْرْجِرِمنَي َأَفنَْجَعلر املْر فقال:  ،(0)تعاىل نفسه عن ذلك يف كتابه العزيز َما َلكر

ونَ  مر كر ارِ ،وحَتْ جق  انتهى. »،(4)َأْم َنْجَعلر املْرتقِقنَي َكاْلفر

 قال الناصب خفضه اهلل:

 وهو يستحقُّ  ،استحقاق العبد للثواب والعقاب بواسطة املبارشة والكسب أنّ  أقول: جوابهر »

عن أن يكون إثابة املطيع  ه جيب عىل اهلل تعاىل إثابته، فاهلل تعاىل متعالٍ الثواب والعقاب باملبارشة، ال أنّ 

قيب العمل الصالح عادة اهلل تعاىل بإعطاء الثواب عر  (3)جرتعليه، بل  وتعذيب العايص واجباً 

قيب الكفر والعصيان، وجواز تعذيب األنبياء وإثابة الفراعنة واألبالسة املراد به نفي والتعذيب عر 

، «، فال يلزم املحذورمراراً  وهو ال يستلزم الوقوع، بل وقوعه حمال عادة كام ذكرناهر ، ب عىل اهللالوجو

 انتهى.

  

                                                             

 ( ليست موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ليس موجودًا يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« يف كتابه العزيز: »( قوله 0)

 .111( هنج احلق ص4)

 ( يف الطبعة املرعشّية: جرى. )املصطفوي(3)
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 أقول:

 نّ ، إوباجلملة هبذا.صلني ام يف الفصلني املتّ سيّ ، كر مراراً بام ذر  هنا مدفوعت هما ذكره 

الثواب أو العقاب بالكسب لو كان الكسب باملعاين التي أرادوا  ام يستحقُّ العبد إنّ 

 صادرا عن العباد، وهم ال يقولون بذلك، فيلزمهم اجلرب املحض وأثراً  فعالً  ـ]ـا[منه

 .ف وما يلزم منه من عدم استحقاق الثواب والعقاب كام ذكره املصنّ 
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[99] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲۷]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

خمالفة الكتاب العزيز من انتفاء النعمة عن الكافر، ألّنه تعاىل إذا خلق  (1)ومنها أّنه يلزم منه»

الكفر يف العبد الكافر، لزم أن يكون قد خلقه للعقاب يف نار جهنم، ولو كان كذلك مل يكن له عليه 

نعمة أصاًل، فإّن نعمة الدنيا مع عقاب اآلخرة ال تعدُّ نعمة، كمن جعل لغریه ساّمً يف حلوى وأطعمه، 

فإّنه ال تعدُّ اللّذة احلاصلة من تناوله نعمة، والقرآن قد دّل عىل أّنه تعاىل منعم عىل الكافرين. قال اهلل 

ْفراً تعاىل:  وْا نِْعَمَة اهللِّ كر لر ِذيَن َبدق ْ َتَر إىَِل الق لم َوَأْحِسن َكاَم َأْحَسَن اهللقر إَِلْيَك ، وَأمَل ، وأيضًا قد عر

 انتهى. (0)،«أّنه ما من عبٍد إاّل وهلل عليه نعمةر كافرًا كان أو مسلامً  ّمٍد بالرضورة من دين حم

 قال الناصب خفضه اهلل:

نعمة اهلل تعاىل عىل الكافر حمسوسة، واهلداية  فإنّ ، من غرائب االستدالالت أقول: هذا أيضاً »

دخول النار  والكافر استحّق ها نعم عظام، الدالئل العقلية كلُّ  أعظم النعم وإرسال الرسول وبثُّ 

 بقبيح.من اهلل تعاىل ليس  باملبارشة والكسب، واخللقر 

اهلل تعاىل يدخل  فإنّ ، بإدخاله النار أيضاً  عليه يلزمهر  امً عَ نْ ما ذكر من لزوم عدم كون الكافر مر  ثمّ 

حه ورّج  إدخاله لكونه آثر الكفر»النار البّتة، فيلزم أن ال يكون عليه نعمة، فإن قال:  الكافر

وإدخاله لكونه بارش الكفر وكسبه وعمل به، ولو كان  ،كذلك . قلنا: يف مذهبنا أيضاً «واختاره

لكان الواجب عليه أن ال ، وهو املفهوم من رضورة الدين، نعم عىل الكافرالواجب عىل اهلل تعاىل أن ير 

وهو خالف رضورة الدين،  ،عليه ه يلزم أن ال يكون منعامً وصف كان الكافر، ألنّ  يدخل النار بأّي 

 ، انتهى.«هات ومزخرفاتهذه االستدالالت ترّ  وأمثالر 

                                                             

 يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« منه»و« أّنه»( ليست كلمتا 1)

 .111( هنج احلق ص0)
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 أقول:

 عاهم.ثبات مدّ إأو غری مفيد يف  ولالكسب غری معق أنّ  قد مرّ 

عليه يلزمه  امً عَ نْ ما قاله املصنف من لزوم عدم كون الكافر مر  من أنّ  ذكرها ما وأمّ 

ولو كان خلقه »ح بالتزام ذلك حيث قال: رّص ف قد املصنّ  بإدخاله النار، ففيه أنّ  أيضاً 

نعمة الدنيا مع عقاب اآلخرة ال  ، فإنّ للعقاب يف نار جهنم مل يكن له عليه نعمة أصالً 

ما ذكره الناصب من  لتزام كيف يصحُّ باالف فمع ترصيح املصنّ ، «لخ.. إنعمة تعد  

 اإللزام؟

ال ارتباط له بام ، ف«لخ.. إإدخاله لكونه آثر الكفر :فإن قال»ا ما ذكره بقوله: وأمّ 

صب واشتغل بجوابه اام ذكره النف يف هذا املقام، وإنّ لزام، فال يقوله املصنّ اإلقبله من 

ما   يف كالمه السابق من الفساد وإيقاعه يف أذهاهنم أنّ ل الناظرين عاّم لعنان تأمّ  رصفاً 

أجاب ، و«لخ.. إفإن قال»: ه هو بقولهرتاءى فيه من الفساد ليس سوى ما استدركير 

 خيفى.عىل الكسب املهدوم كام ال  جوابه هذا مبنيٌّ  ، مع أنّ «لخ.. إقلنا» :عنه

وهو ، لو كان الواجب عىل اهلل تعاىل أن ينعم عىل الكافر»ه ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

عده عن عىل سوء فهمه وبر  دليلت ، ف«لخ.. إلكان الواجب، املفهوم من رضورة الدين

وبداهته ناشئة من  بيشءمرتبة ذوي التحصيل، إذ ال يلزم من كون وجوب العلم 

بشمول  اً أو وجوب بداهةى يلزم من علمنا حتّ  املعلوم واجباً  اليشءالدين أن يكون ذلك 

 عليه تعاىل إنعامه للكافر، عىل أنّ  واجباً أن يكون  نعمة اهلل تعاىل للمؤمن والكافر

 فيه.ا ال فساد کّ  اهلل تعاىل باملعنى الذي عرفته سابقاً  القول بوجوب ذلك عىل

ق ع وجوب تعلّ املصنف مل يدّ  ، ففيه أنّ «خإل ..لو كان اإلنعام»ه ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

لم قد عُ »ب بالنار مع كفرانه للنعمة، بل قال: عذّ ى يلزم أن ال ير نعمة بالكافر حتّ  كّل 
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، وذلك ال يستلزم شمول «لخ.. إ وهلل عليه نعمةإاّل  ه ما من عبدٍ بالرضورة من الدين أنّ 

 الكافر.عن  فضالً ، من العباد ليشءمجيع النعامء 

لو كان الواجب عىل اهلل تعاىل أن »ما ذكره من املالزمة املدلول عليها بقوله:  ثمّ 

غری  «وصف كان الكافر لكان الواجب عليه أن ال يدخل النار بأيّ ، ينعم عىل الكافر

ام جيب أن لو مل خيلقه اهلل تعاىل عىل الفطرة الصحيحة، ومل ينعم عليه هذا إنّ  ، ألنّ مسّلم

بة لتحصيل بأصول النعم السابقة عىل االستحقاق والنعم الالحقة من األلطاف املقرّ 

الثواب يف اآلخرة، وفعل فيه ما يلجئه إىل فعل ما يورث عذاب اآلخرة كخلق الكفر 

ت بكفره لنعم اآلخرة ه عن هذا، وإذا كان العبد هو املفوّ اهلل تعاىل منزّ ووالضاللة فيه، 

ه كام تومّه  عليه أصالً  ة هبا، فال يلزم عدم كونه تعاىل منعامً ه معتدّ تكون نعم الدنيا يف حقّ 

 .يف العذاب الواصب الناصب الراسبر 
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲۸]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

 ، ألّنه ال معنى للظامل إاّل فاعل الظلم،(1)ومنها صّحة وصف اهلل تعاىل بأّنه ظامل وجائر ومفسد»

حال نفي  (0)وال اجلائر إاّل فاعل اجلور، وال املفسد إاّل فاعل الفساد، وهلذا ال يصحُّ إثبات أحدها

ّمي ظاملًا، ويلزم أّن ال يرسّمى العبد  ّمي عادالً، فكذا لو فعل الظلم سر اآلخر، وألّنه لـاّم فعل العدل سر

 .انتهى (4)،«ظاملًا وال سفيهًا، ألّنه مل يصدر عنه يشء من هذه

 قال الناصب خفضه اهلل:

راد به اخللق كام » أقول: قد عرفت أّن خالق اليشء غری فاعله ومبارشه، فالفعل تارًة يرطلق وير

قال:  راد به املبارشة واالعتامل«اهلل فاعل كل يشء»ير  .(3)، وقد يرطلق وير

ان املخلوق وعىل التقديرين فإّن اخلالق لليشء ال يكون موصوفًا بذلك اليشء الذي خلقه إن ك

ق بني هذين ه مل يفرّ وقد ذكرنا أنّ ، ه ظاملقال أنّ منا، فمن خلق الظلم ال ير من مجلة الصفات كام قدّ 

 ، انتهى.«بأمثال هذا ق مل يستدّل ولو فرّ ، املعنيني

 أقول:

إطالق الفعل عىل الكسب  الفرق كالكسب اصطالح منهم، وأنّ  أنّ  قد مرّ 

 سنة.باملعنى الذي قصدوه مل يقع يف لغة وال قرآن وال  واملبارشة

، «الذي خلقه اليشءبذلك  ال يكون موصوفاً  لليشءاخلالق » ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

                                                             

 ( ليست هذه الكلمة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: أحدمها. )املصطفوي(0)

 .111-111ص( هنج احلق 4)

 ( يرقال: اعتمل، أي عمل بنفسه. )شهاب الدين(3)
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إثبات  وهلذا ال يصح  »املصنف عليها بقوله:  مة التي استدّل للمقدّ  هو حقيقة منعت ف

، فكذا لو فعل ي عادالً مّ العدل ُس  فعل لـّّم ه وألنّ »بقوله: ، و«أحدمها حال نفي اآلخر

 إليه.لتفت ال ير ، ف«ي ظاملاً مّ الظلم ُس 

 لليشءنفيه لكون اخلالق  هنا أنّ ه، ويزيد عليه مناهر ما قدّ  مهر ه عىل ما قدّ يتوّج  وأيضاً 

ل عىل الكسب، وهو أوّ  بر ام يرتتّ الوصف إنّ  عىل أنّ  مبنيٌّ  اليشءبذلك  موصوفاً 

من مل يثبت عنده للصدور معنى سوى اخللق ينحرص عنده أن يكون  ،وباجلملةاملسألة. 

 لتفت إليه.ة اخللق، واملانع للحرص مكابر ال ير جهصاف باألوصاف املذكورة من االتّ 
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲۹]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

هلا عىل قدرنا  ف خلقهر ا أن يتوقّ فإمّ ، ه لو كان هو اخلالق لألفعالا املحال، ألنّ ه يلزم منهومنها أنّ »

 .باطالنوالقسامن ال، ودواعينا أو 

يستلزم خالف املذهب، وهو  (1)هألنّ و يقدر عليه العبد، ه يلزم منه عجزه تعاىل عاّم فألنّ ، ا األولأمّ 

 من اهلل تعاىل لكان اجلميع من عنده، ألنّ  ـ]ـت[من العبد، إذ لو كان (0)والدواعي، وقوع الفعل منه

نسان وطوله وقرصه، اإل كان وجودمها كوجود لون فهو املطلوب، وإاّل ، رتاإن أثّ  (4)عيواالقدرة والد

 ه ال مدخل للون والطول القرص يف األفعال، وإذا كان هذا الفعل صادراً ومن املعلوم بالرضورة أنّ 

 .املنسوبة إلينا منّ جاز وقوع مجيع األفعال ا، عنه

 (3)مهتتلك األفعال من دون قدر – أي خلق – ه يلزم منه أن يكون اهلل تعاىل أوجدا الثاين فألنّ وأمّ 

 ال هبام، ووقوع الكتابة کن ن ال يكون عاملاً الكتابة والنساجة واملحكمتان کّ  (5)وجدتر ى ودواعيهم حتّ 

نه من األكل، ويلزم ان يف الغاية، مع متكّ الريّ  الغاية،له وال قلم، ووقوع رشب املاء من اجلائع يف يد 

نة، وأن جيوز من املمنوع بْ القوة عىل رفع تِ  الشديدالرجل يقوى أن تنقل النملة اجلبال، وأن ال  جتويزر 

 نملة، ويف هذا زوال الفرق بني القوّي املقعد العدو، وأن يعجز القادر الصحيح من حتريك األر 

 انتهى. (9)،«بالرضورة الفرق بني الزمن والصحيح والضعيف، ومن املعلوم

                                                             

 ( الواو يف هذه الكلمة ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: الداعي. )املصطفوي(0)

 ، والسياقر يقتيض ما أثبتناه. )املصطفوي(«الداعي»( يف املطبوع من النهج ويف الطبعة املرعشّية: 4)

 ( يف الطبعة املرعشّية: قدرهم. )املصطفوي(3)

 ( يف الطبعة املرعشّية: يوجد. )املصطفوي(5)

 .111( هنج احلق ص9)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

ا، وما وقدر]تـ[ـنف عىل دواعينا خلقه تعاىل ألفعالنا ال يتوقّ  وهو أنّ ، القسم الثاين أقول: نختارر »

، واالستبعاد ة، فهي استبعاداتوغریه من املحاالت العاديّ  ذكره من لزوم وجدان الكتابة بدون اليد

عادة اهلل تعاىل جرت عىل إحداث الكتابة عند حصول اليد والقلم،  ،نعم. قدح يف اجلواز العقّلي ال

 ة كام مّر بدون اليد والقلم، ولكن هو من املحاالت العاديّ  وإن أمكن حصوله وجاز حدوثه عقالً 

فعل كاللون والطول رتني يف اله يلزم أن تكون القدرة والداعية إذا مل تكونا مؤثّ وما ذكر أنّ ة. غریة مرّ 

،فهو ، والقرص بالنسبة إىل األفعال حراق الذي كاإلقيب وجود القدرة الفعل يقع عر  للفرق بأنّ  کنوعت

، إذ ال جتري «حراق بني النار وغریهاإلال فرق بالنسبة إىل »قال: ، وال ير قيب مساس النار عادةً يقع عر 

قيب جتر عادة اهلل تعاىل بإحداث الفعل عر قيب مساس املاء، فكذلك مل حراق عر اإلالعادة بحدوث 

 ، انتهى.«رتنيام غری مؤثّ قيب حصول القدرة والداعية مع أهّن وجود اللون، بل عر 

 أقول:

ن ف دعوى البداهة يف امتناع وجود الكتابة کّ حاصل ما ذكره املصنّ  ه عليه أنّ يتوّج 

ريان العادة تشكيك يف الناصب من ج وما ذكرهر  االستبعاد.د ال جمرّ ، ال يد له وال قلم

يستحقُّ اجلواب، وقد كشفنا  فال، ةة عىل نفي األسباب احلقيقيّ وسفسطة مبنيّ ، البدهيي

 النقاب عن ذلك فيام سبق من الفصول واألبواب.
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۳۱]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

يف الشاهد  ، ألنّ كبریاً  اً تعاىل اهلل عن ذلك علوّ  ،أو حمتاجاً  ومنها جتويز أن يكون اهلل تعاىل جاهالً »

يكون كذلك يف الغائب  (1)فال، يف احلقيقة ه ليس عندهم فاعالً مع أنّ ، ا جاهل أو حمتاجفاعل القبيح إمّ 

 انتهى. (0)،«الذي هو الفاعل يف احلقيقة أوىل

 قال الناصب خفضه اهلل:

القبيح ال يلزم أن يكون  اخلالق غری الفاعل بمعنى الكاسب واملبارش، وخالقر  أنّ  أقول: قد مرّ »

فال  ،ة إىل املخلوقا هو قبيح بالنسبمل ال قبيح بالنسبة إليه كام يف خلقه تعاىل حيثر ، أو حمتاجاً  جاهالً 

 ، انتهى.«يلزم منه جهل وال احتياج

 أقول:

الفاعل بمعنى الكاسب باملعنى الذي اخرتعه األشاعرة مل جيئ يف اللغة  قد سبق أنّ 

 الفرق. فال يتمُّ 

حيث ال قبيح بالنسبة  أو حمتاجاً  خالق القبيح ال يلزم أن يكون جاهالً »ا قوله: وأمّ 

صدر من الواجب أو املمكن  سواءت ر القبيح قبيح فاسد قبيح، رضورة أنّ  ، فكالمت «إليه

 مرارًا. كام مرّ 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: فألّن. )املصطفوي(1)
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۳۱]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

من العبد ال غری، أو من اهلل تعاىل ال غری، أو منهام يقع ا أن الفعل إمّ  ه يلزم منه الظلم، ألنّ ومنها أنّ »

والثاين  املطلوب.هو  لر منهام، واألوّ  منهام بالفعل، أو ال من واحدٍ  د كلٌّ بحيث ال يمكن تفّر  بالرشكة معاً 

وال مدخل له يف ، ة، وال قدرة موجدة لهب من ال أثر له فيه البتّ الظلم حيث فعل الكفر، وعذّ  يلزم منهر 

ب رشيكه ه رشيك يف الفعل، وكيف يعذّ والثالث يلزم منه الظلم، ألنّ املظامل. وهو أبلّ وأعذب ، جياداإل

ؤاخذ عبده الضعيف عىل اخذة مع قدرته وسلطنته وير نفسه من املؤ يرّبأاه؟ وكيف فعله هو وإيّ  عىل فعلٍ 

ن من الفعل بتاممه، بل حيتاج إىل إذ ال يتمكّ تعاىل يلزم منه تعجيز اهلل  فعل هو مثله؟ وأيضاً  فعلٍ 

ما إليه  وهو أن يكون للعبد تأثری يف الفعل، وإذا جاز استناد أثرٍ  يلزم املطلوب االستعانة بالعبد، وأيضاً 

فام ترى هلم رضورة إىل ذلك  املحاالت؟وج إىل التزام هذه رضورة حتر  يع إليه، فأيُّ جاز استناد اجلم

 انتهى. (1)،«أ منهاه اهلل تعاىل نفسه عنها وتربّ سوى أن ينسبوا رهبم إىل هذه النقائص التي نزّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

والعبد كاسب للفعل مبارش له، وال ، من اهلل تعاىل الفعل بمعنى اخللق يصدرر  أقول: نختار أنّ »

ه ، ألنّ الظلم ال يلزم أصالً  ، قلنا: قد سبق أنّ «يلزم منه الظلم»قوله:  الفعل.تأثری لقدرة العبد يف 

تعذيب  إنّ  ، ثمّ ى ظلامً سمّ ف يف امللك كيف ما شاء املالك ال ير يترصف يف ما هو ملك له، والترّص 

فام ترى هلم رضورة إىل ذلك سوى »ا قوله: وأمّ  .عذابلل جبوللفعل امل العايص بواسطة كونه حماًل 

، ا نخربه بالذي دعاهم إىل ّتصيص اخللق باهلل تعاىل، فنقول: إنّ «أن ينسبوا رهبم إىل هذه النقائص

، مثل الرب العبد خالقت  عون أنّ ن يدّ وهو اهلرب والفرار من الرشك الرصيح الذي لزم املخالفني کّ 

 ، انتهى.«هم هيربون من الرشكو، وهذا فيه خطر الرشك
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 أقول:

الترصف يف امللك عىل  خطيئة، وأنّ   كسبر ليس يف القول بالكسب إاّل  أنّ  قد مرّ 

تعذيب العايص  خطأ ما ذكره من أنّ  علم أيضاً الوجه القبيح قبيح وظلم، وهبذا ير 

ً بواسطة كونه   هـ]ـي[ة التي يق للفعل املوجب للعذاب، إذ ال اختيار للعبد يف املحلّ  حمالق

 باعتبارها. أحد معاين الكسب عىل رأي األشاعرة، فال وجه الستحقاق املدح والذمّ 

 ،ا ما أخرب به الناصب من األمر الداعي ألصحابه إىل ّتصيص اخللق باهلل تعاىلوأمّ 

 الرشك وکاثلة العبد للرّب  أنّ  وال أثر، ملا مرّ  ة خرب، وال عنيت ن الصحّ ]مـ[ـفليس فيه 

 وأنّ ، العباد أنفسهم من خملوقاته تعاىل ام يلزم أهل العدل لو مل يقولوا بأنّ ة إنّ القيّ يف اخل

ة بخلقه تعاىل له من اجلواهر امللكوتيّ  ما خيصُّ  نهم منه تعاىل، وأنّ متكّ وقدرهتم 

العباد  ا خيصُّ وأعىل کّ  أجلُّ  بداعاً وإ ة صنعاً ة واألجسام األرضيّ واألجرام السامويّ 

 ليق بالنفي واإلعراض والذمّ يبعض األعراض التي أكثرها  بخلقهم له من

تعاىل يف اخللق بعض األعراض  د مشاركة العبد مع الرّب واالعرتاض، ولو كان جمرّ 

املشاركة يف الوجود  ـ]ـت[لكان، للرشك املهروب عنه واألفعال الضعيفة موجباً 

للرشك  مذهب اخلصم موجباً ة والصفات الزائدة والرؤية عىل  واهلويّ ة والتعنّي والشيئيّ 

من ذلك كام ال خيفي عىل  املشاركة يف هذه املذكورات أرصحر  املهروب عنه، فإنّ 

 .لاملتأمّ 
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۳۲]أّن العباد فاعلون باألختيار ـ 

 والسنّة املتواترة واإلمجاعر وأدّلة العقل. (1)ومنها أّنه يلزم خمالفة القرآن العظيم»

أّما الكتاب، فإّنه کلوءت من إسناد األفعال إىل العبيد، وقد تقّدم بعضها، وكيف يقول اهلل تعاىل: 

 ََتَباَرَك اهللقر َأْحَسنر اخْلَالِِقني  :وال خالق سواه؟ وقوله مق ارت ملَِْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ثر َوإيِنِّ َلَغفق

، َمْن َعِمَل َصاحِلًا َفلِنَْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها: (0)البتة، وقوله وال حتّقق هلذا الشخص اْهَتَدى  

ِذيَن َأْحَسنروا بِاحْلرْسنَىو وا باَِم َعِملروا َوجَيِْزَي الق ِذيَن َأَساءر ْم َأهّيْم َأْحَسن ، ولَِيْجِزَي الق لِنَْبلرَوهر

وا و ،َعَماًل  حر ِذيَن اْجرَتَ احِلَاِت َأْم َحِسَب الق ِذيَن َآَمنروا َوَعِملروا الصق ْم َكالق يَِّئاِت َأْن َنْجَعَلهر َأْم و ،السق

ارِ  جق احِلَاِت َكاملْرْفِسِديَن يِف اأْلَْرِض َأْم َنْجَعلر املْرتقِقنَي َكاْلفر ِذيَن آَمنروا َوَعِملروا الصق وال وجود ، َنْجَعلر الق

 ،اعملوا»:  وقال النبي  كأمر اجلامد وهنيه؟وهل هو إاّل  ؟كيف يأمر وينهى وال فاعل ثمّ ، هلؤالء

ما  امرء ام لكّل ات، وإنّ ام األعامل بالنيّ إنّ »و، «هعملة املؤمن خری من نيّ »و، «لق له ملا خر ميّّس  فكلٌّ 

 تعاىل لوجب بقضاء اهلل فلو كان الكفرر ، عىل وجوب الرضا بقضاء اهلل تعاىل دّل  مجاعر واإل، «نوى

فال يكون من  ،الكفر ليس من فعله تعاىل مجاع، فعلمنا أنّ باإل بالكفر حرامت  والرضابه،  الرضا

 انتهى. (4)،«خلقه

 قال الناصب خفضه اهلل:

تلك  كّل  إنّ  به من آيات الكتاب العزيز، ثمّ  ما استدّل  أقول: قد عرفت فيام سبق أجوبة كّل »

نحو: ، مجيع األفعال بقضاء اهلل تعاىل وقدره وإجياده وخلقه ة عىل أنّ عارضة باآليات الدالّ اآليات مر 

                                                             

حمّل « الكتاب العزيز»يف املرعشّية إىل لفظة:  ( هكذا يف املطبوع من النهج واملرثبت يف الطبعة املرعشّية غری أّنه أرشری1)

 يف إحدى النسخ اخلطّية. )املصطفوي(« القرآن العظيم»

 ( يف املطبوع من النهج: يقول. )املصطفوي(0)
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 َْم َوَما َتْعَملرون  و عملكم.، أي َواهللقر َخَلَقكر
ٍ
ء لِّ يَشْ الت ملَِا  .يشءعمل العبد ، واهللقر َخالِقر كر َفعق

ِريدر  تلك  وأيضاً . ئل بالفصلوكذا الكفر إذ ال قا ،له االً ، فيكون فعّ هو يريد اإليامن إمجاعاً ، وير

ااآليات معارضة باآليات املرصحة باهلداية والضالل واخلتم نحو:  ا َوهَيِْدْي بِِه َكثرِْیً ، يرِضلُّ بِِه َكثرِْیً

لروهِبمْ و الظواهر إذا  وهي حممولة عىل حقائقها كام هو الظاهر منها، وأنت تعلم أنّ  ،َخَتَم اهللّر َعىَل قر

ة، ووجب الرجوع إىل غریها من الدالئل يف املسائل النقليّ  شهادهتا خصوصاً قبل تعارضت مل تر 

 املقصد.ة، وقد ذكرنا فيام سلف من الكالم ما يغني يف إثبات هذا ة القطعيّ العقليّ 

، فاملراد َفَتَباَرَك اهللقر َأْحَسنر اخْلَالِِقنيَ : ا ما استدل به عىل تعدد اخلالقني من قوله تعاىلوأمّ 

وهو أحسن من اهلل، ه يقول هلم: تبارك عي الكافرون من األصنام، فكأنّ لقني هناك ما يدّ باخلا

مثل هذا  ، واهلل خيلقر يشءم ال يقدرون عىل خلق أصنامكم الذين جتعلوهنم اخلالقني بزعمكم، فإهّن 

أثبت لنفسه ه تعاىل رين، ال أنّ رين للخلق كاملصوّ اخللق البديع املعجب، أو املراد من اخلالقني املقدّ 

كَِر اهللق َوْحده املعتزلة ومن تابعهم يناسب حاهلم ما قال اهلل تعاىل:  رشكاء يف اخللق، ولكنّ  َوإَِذا ذر

ونَ  ْم َيْسَتْبرِشر ونه إَِذا هر ِذيَن ِمْن در كَِر الق ْؤِمنروَن بِاآْلِخَرِة َوإَِذا ذر ِذيَن اَل ير لروب الق ْت قر  «.اِْشَمَأزق

 أقول:

، أجوبة الناصب عىل التفصيل الذي يرتضيه أصحاب التحصيل قد سبق دفع

 إليه.فلریاجع 

مجيع األفعال بقضائه  ا ما ذكره من معارضة تلك اآليات باآليات الدالة عىل أنّ وأمّ 

هبا املصنف من قوله تعاىل: تبارك اهلل أحسن  اآليات التي استدّل  بأنّ  وقدره، فمردودت 

هبا األشاعرة عام، فيجب محل العام عىل  اخلالقني ونحوها خاص، والتي استدّل 

فال  ،ة ما عدا أفعال العبادراد من اآليات العامّ ر يف األصول بأن ير اخلاص كام تقرّ 

ة ة الدالّ الدالئل العقليّ  ة لألشاعرة، وقد أمتمناة العقليّ ت األدلّ ملا اختلّ  معارضة، وأيضاً 

عىل مذهب أهل العدل جيب حفظ ظواهر هذه اآليات بمطابقتها العقل ورصف 
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 اه.إيّ ملخالفتها ، ك هبا األشاعرة عن ظواهرهااآليات التي متّس 

بام ذكرنا  ، فمردودت َتَباَرَك اهللقر َأْحَسنر اخْلَالِِقنيَ تعاىل: ا ما ذكره يف تأويل قوله وأمّ 

ً  مع أنّ ، من وجوب حفظ ظاهره من نسج  من التأويلني الذين ذكرمها أوهنر  كالق

 ملوت.أتأويالت مالحدة  من العنكبوت، وأسخفر 

.. املعتزلة ومن تابعهم يناسب حاهلم ما قال تعاىل ولكنّ »ا ما ذكره بقوله: وأمّ 

 ،ةى بالصفاتيّ من يسمّ  ه إنام يناسب حالألنّ ، هذا خروج عن اإلنصاف ففيه أنّ ، «لخإ

القائلني بالصفات الزائدة املشاركة لذاته تعاىل يف القدم واستغنائها عن خلق اهلل تعاىل 

بأهل العدل والتوحيد لنفيهم مشاركة تلك الصفات  يمّ اها، وال يناسب حال من سر إيّ 

 تعاىل.مع اهلل 

ه ألفعاهلم، فقد عرفت أنّ ها الناصب من القول بخلق العباد ا املشاركة التي تومّه وأمّ 

 .م ال حقيقة له أصالً د توهّ جمرّ 
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 درجته: قال املصنّف رفع اهلل

 [۱االفعال ـ  ةفی اختياري ةشاعراأل هةنسخ شب]

 املطلب احلادي عرش يف نسخ شبههم.»

ا أقوى الوجوه عندهم، يلزم منهام اخلروج عن  اعلم أّن األشاعرة احتّجوا عىل مقالتهم بوجهنير مهر

 .دين النبّي العقيدة، ونحن نذكر ما قالوا ونبنّي داللتهام عىل ما هو معلوم البطالن بالرضورة من 

 ما بالقدرة واالختيار، فإّما أن يتمّكن من تركه أو ال
ٍ
، األّول، قالوا: لو كان العبد فاعاًل ليشء

عن كام يصدر ، تارال خمر ، وجبت ن من ترك ما يفعله مر الفاعل الذي ال يتمكّ  ألنّ ، ربيلزم منه اجلٍ  (1)والثاين

جياد أو ال، اإلحالة  (4)ح الفعل عىل الرتكيرتّج أن ا إمّ ل من تركه، واألوّ  (0)نتمكّ تحراق وال اإلالنار 

وجه بالنسبة   استويا من كّل لـاّم ام ألهّن ، ح ملرّج ، المنه ترجيح أحد طريف املمكن عىل اآلخر والثاين يلزمر 

 القادر للفعل عىل الرتك ترجيحاً  كان ترجيحر ر وبالنسبة إىل القادر املوجد، إىل ما يف نفس األمر

ق الوجوب أمكن حصول املرجوح مع حتقّ  (3)حدّ فإن مل ينته إىل  ،حن ترّج وإح، غری مرّج للمساوي ب

ه فألنّ  ،ا ثانياً أمّ َأْوىل. وة فحالة املرجوحيّ ، فالمتناع وقوعه حالة التساوي ،الً أوّ  اأمّ حمال. وهو ، الرجحان

يف وقت والراجح يف آخر، فرتجيح أحد  فلنفرضه واقعاً ، مع قيد الرجحان يمكن وقوع املرجوح

 بغری ني لزم ترجيح أحد املتساويل، وإاّل ح األوّ ح غری املرّج له من مرّج  الوقتني بأحد األمرين ال بدّ 

 مع الوجوب، والواجب  تسلسل، وإذا امتنع وقوع األثر إاّل وإاّل ، الوجوب (5)حدّ ح، فينتهي إىل مرّج 

 .فال يكون العبد خمتاراً ، جيابواإلفيلزم اجلرب  ،ر أيضاً کتنع غری مقدو ونقيضهر ، غری مقدور

                                                             

 ، فتنّبه. )املصطفوي(«فإّما أن يتمّكن من تركه أو ال»ناظرت إىل قوله: « الثاين»يف هذا املوضع:  ( قوله 1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: يتمّكن. )املصطفوي(0)

 موجودة يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« عىل الرتك»( ليست لفظة: 4)

 )املصطفوي(موجودة يف الطبعة املرعشّية. « حدّ »( ليست لفظة: 3)

 موجودة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« حدّ »( ليست لفظة: 5)
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اهلل تعاىل قد  ما مل يقع فإنّ  اهلل تعاىل قد علم وقوعه قبل وقوعه، وكلُّ  ما يقع فإنّ  كّل  أنّ  ،الثاين

فهو واجب الوقوع، ولو مل يقع لزم انقالب ، علم يف األزل عدم وقوعه، وما علم اهلل تعاىل وقوعه

کتنع، إذ لو وقع انقلب علمر اهلل تعاىل جهاًل، لم عدمه فهو وهو حمال، وما عر  ،جهالً  علم اهلل تعاىل

 انتهى. (1)،«مقدورين للعبد، فيلزم اجلربوهو حمالت أيضًا، والواجب واملمتنع غری 

 قال الناصب خفضه اهلل:

صحيح  وهو دليل، به أهل املذهب من الدليلني لألشاعرة قد استدّل  ل ما ذكرهر أقول: أوّ »

 .– إن شاء اهلل تعاىل – واضحاً  ماته كام سرتاهر بجميع مقدّ 

ة وليس هو من دالئل أئمّ  ،فقد ذكره اإلمام الرازي عىل سبيل النقض، ا ذكره من الدليلنيکّ ا الثاين وأمّ 

هذا الذي ذكروه يف  إنّ  ثمّ  التقرير.األشاعرة، وقد ذكر هذا النقض يف شبهة فائدة التكليف والبعثة هبذا 

 لوجوه. هلم أيضاً  فهو الزمت ، لزوم سقوط التكليف إن لزم القائل بعدم استقالل العبد يف أفعاله

 جاز انقالب وإاّل ، فهو کتنع الصدور عن العبد، ما علم اهلل عدمه من أفعال العبد أنّ ، لاألوّ 

،  جاز االنقالبوإاّل ، عن العبدفهو واجب الصدور ، ه من أفعالهد، وما علم اهلل وجوالعلم جهالً 

ل حينئذ ه يبطل االختيار، إذ ال قدرة عىل الواجب واملمتنع، فيبطر نّ وأوال خمرج عنهام لفعل العبد، 

وأخواته البتنائها عىل القدرة واالختيار باالستقالل كام ذكرتم، فام لزمنا يف مسألة خلق  التكليٍف 

 باألشياء. األعامل فقد لزمكم يف مسألة علم اهلل تعاىل

، «وردوا عىل هذا الوجه حرفاً عىل أن ير مل يقدروا ولو اجتمع مجلة العقالء » :قال اإلمام الرازي

 ، انتهى.«وقد أجابه شارح املواقف كام سرید عليك

 

  

                                                             

 .100-101( هنج احلق ص1)
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 أقول:

ومل  ،شارح التجريد بعنوان االستداللوا ذكره صاحب املواقف کّ  الدليل الثاين أيضاً 

، نقضاً ساّمهر ه أنّ  ه إن صّح قض، ولعلّ الننره فيام وصل إلينا من كتب فخر الرازي بصورة 

لو كان دليلكم »قال: بأن ير  (1)ل املعارضة نقضحمّص  منه عىل ما قيل من أنّ  جريت فهو 

، عىل صدقه فال يكون صحيحاً  ، لكن عندنا دليل دّل «ملا صدق نقيض مدلوله صحيحاً 

ر  عجز عن إمتام ذلك الدليللـاّم الناصب  أنّ  ايف االستدالل، والظاهرر وعىل هذا فال ين

ماته من املنع والنقض، ه عىل مقدّ  يلزمه إثبات ما يتوّج لئاّل  احتال يف ذلك بتسميته نقضاً 

 . عىل من هو مثله يف اجلهل بأطراف كالم األقوامومثل هذه احليلة ال تذهب إاّل 

ألهل العدل يف مسألة علم اهلل  ما لزم األشاعرة يلزم مثلهر  ا ما زعمه من أنّ وأمّ 

ة علمه تعاىل علّ  ام يلزم لو قلنا بأنّ هذا إنّ  من أنّ  وسيجيءبام سبق  فمدفوعت  ،تعاىل

ال  ثمّ خيفى. فال كام ال  ،– كام هو التحقيق –ه تابع له أنّ  ا إذا قلنامّ وأللمعلومات، 

لزم األشاعرة يلزم أهل العدل من وجوه، ومل ما ي عى أنّ الناصب ادّ  يذهب عليك أنّ 

ه أراد إظهار قدرته أو قدرة أصحابه عىل إبداء والظاهر أنّ  ، وجها واحداً يذكر إاّل 

 يف بطن العدم، فافهم. وإن كانت تلك الوجوه بعدر ، دة يف ذلكالوجوه املتعدّ 

                                                             

اعلم »( بل قد رّصح ابن احلاجب يف خمترصه بأّن االعرتاضات راجعة إىل منٍع أو معارضة، وقال الشارح العضدي: 1)

قال: لو صّحت مقّدمات دليلك وهي جارية يف أّن املقّدمة قد متنع تفصياًل، وذلك واضح وقد متنع إمجاالً،  وطريقته أن ير

الصورة الفالنّية، لوجب أن يثبت احلكم فيها، وإّنه غری ثابت، وهذا هو النقض. وأيضًا، فإّن املقّدمة إذا منعت وانتهض 

ع واملعارضة ما يعمُّ املستدّل إلقامة الدليل، فللمعرتض منع مقّدمات دليله ومعارضة دليله عليها، فمراد املصنّف باملن

 ، انتهى. )املؤّلف(«ذلك كّله
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲االفعال ـ  ةفی اختياري ةاألشاعر هةشب]نسخ 

 واجلواب عن الوجهني، من حيث النقض، ومن حيث املعارضة.»

 أّما النقض، ففي األّول من وجوه.

األّول، وهو احلّق، أّن الوجوب من حيث الداعي واإلرادة ال ينايف اإلمكان يف نفس األمر، وال 

 هبا.يستلزم اإلجياب وخروج القادر عن قدرته، وعدم وقوع الفعل 

إجياده فإّنا نقول: الفعل مقدور للعبد يمكن وجوده عنه ويمكن عدمه، فإذا خلص الداعي إىل 

وحصلت الرشائط وارتفعت املوانع، وعلم القادر خلوص املصالح احلاصلة من الفعل عن شوائب 

املفسدة البّتةر وجب من هذه احليثّية إجيادر الفعل، وال يكون ذلك جربًا وال إجيابًا بالنسبة إىل القدرة 

 انتهى. (1)،«والفعل ال غری

 قال الناصب خفضه اهلل:

راد به االضطرار املقابل لالختيار، ومرادنا نفي االختيار، سواءت كان کكنًا يف نفس أقول: هذا الوجوب ير »

األمر أو ال، وكلُّ من ال يتمّكن من الفعل وتركه فهو غری قادر، سواءت كان منشأ عدم متّكنه عدم اإلمكان 

 ، انتهى.«الذايت لفعله، أو عدم حصول الرشائط ووجود املوانع، فام ذكره من النقض ليس بصحيح

 أقول:

وبعده خروج عن  قبل الفعل نفي االختيار عىل الوجه األعمّ  بأنّ  ما ذكره مدفوعت 

ا عند اختيار الفعل فال يقدح الكالم يف االختيار والقدرة قبل الفعل، وأمّ  املبحث، ألنّ 

 (0)ينافيه، ق االختيار والالوجوب باالختيار حيقّ  ر من أنّ ملا تقرّ فيه وجوبه يف االختيار املتنازع 

                                                             

 .100( هنج احلق ص1)

 ( سيعرتفر الناصب بذلك يف احلاشية التي كتبها عىل املعارضة التي سيذكرها املصنّف عن قريب. )املؤّلف(0)
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ا أنّ  ق الدواعي، واإلرادة اجلازمة من هذا القبيل، واحلاصلر احلاصل من حتقّ  والوجوبر 

ن التمكّ والفعل جيب هبا، وهذا الوجوب ال ينايف االختيار  وأنّ ، ح هو اإلرادةاملرّج  نختار أنّ 

منه الفعل والرتك  القادر هو الذي يصحُّ  قه، ألنّ من الرتك بالنظر إىل نفس القدرة، بل حيقّ 

 كون الفعل واجباً  نّ ، إوباجلملة به.ق اإلرادة ق اإلرادة اجلازمة له وإن وجب بعد تعلّ قبل تعلّ 

 املراد.وهو ، وأن ال يكون كحركة اجلامد، يف نفسه اً بالغری ال ينايف كونه اختياريّ 

وب وجوب هذا الوج وال شبهة أنّ ، ما مل جيب مل يوجد اليشء ر أنّ من املقرّ  ،وأيضاً 

، إذ حني الوجوب ال يبقى جد قادر خمتار أصالً لالختيار ملا ور  بالغری، فلو كان منافياً 

 خيفى.ن من الفعل والرتك كام ال التمكّ 

فهو اعرتاض  (1)،«لخ.. إ امتنع أن يكونلـّّم »ا ما ذكره الناصب يف احلاشية بقوله: وأمّ 

ق إرادة ام جيب بتعلّ الفعل إنّ  بأنّ جيب عنه مذكور يف رشحي املواقف والتجريد، وقد أر 

 مسبوقت  إراديٌّ  ق أيضاً وهذا التعلّ ، ام حيصل بعد العلم بالنفع واختيارهوهو إنّ ، العبد به

ال ، ةة اعتباريّ قات أمور انتزاعيّ هذه التعلّ  وهكذا، لكنّ  قق إىل هذا التعلّ ق آخر متعلّ بتعلّ 

، لجيد بعد التأمّ  والعقلر ، واحداً  ا نريد فعالً أنّ  استحالة للتسلسل فيها، واحلاصلر 

 وهكذا.ق قها هبذا التعلّ ق اإلرادة هبذا الفعل، وتعلّ ا تعلّ والتفصيل أن قد صدر عنّ 

 للتجريدعىل ما يف الرشح القديم  –ق اإلرادة اجلازمة وهو تعلّ  ،الداعي، وباجلملة

ق التعلّ  نّ اخرتنا أ بوجوب الفعل، وحيثر  – ستفاد من كالم الشارح اجلديد أيضاً وير 

 .ال يلزم التسلسل املحال اً ولكونه اعتباريّ ، باالختيار ال يستلزم االضطرار

                                                             

يف املخطوطة، وردُّ املؤّلف  ( يبدو أّن البن روزهبان تعليقة يف هذه املناقشة، لكنّها مل ترنقل يف الطبعة املرعشّية وال1)

 ناظرت إىل هذه التعليقة املفقودة. )املصطفوي( الشهيد 
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۳االفعال ـ  ةفی اختياري ةاألشاعر هةشب]نسخ 

العدم فيعدمه، وال ينتهي الرجحان إىل  (1)الثاين، جيوز أن يرتّجح الفعل فيوجده املؤّثر، أو»

 الوجوب عىل ما ذهب إليه مجاعة من املتكّلمني، فال يلزم اجلرب وال الرتجيح من غری مرّجح.

واقعًا يف وقت، فرتجيحر الفعل يف وقت  (0)مع ذلك الرجحان ال يمتنع النقيض، فلنفرض»قوله: 

 (4)،«حان األّول كاٍف، فال يفتقر إىل رجحان آخر، قلنا: کنوع، بل الرج«وجوده يفتقرر إىل مرّجح آخر

 انتهى.

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: ال يصحُّ أن يكون املرّجح يف وقت ترجيح الفعل هو املرّجح األّول، وال بّد أن يكون هذا »

 املرّجح غری املرّجح األّول، ألّن هذا املرّجح موجود عند وقوع الفعل مثاًل يف وقت وقوعه، وهلذا

 الفعل.ترّجح 

 .فلو كان هذا املرّجح موجودًا عند عدم الفعل ومل يرتّجح به الفعلر فال يكونر مرّجحاً 

وإذا ترّجح به الفعل فيكون حكم الوقت مساويًا، فيلزم خالف املفروض، ألّنا فرضنا أّن الفعل 

ّجح به الفعل يف وقت ليرت (3)يروجد يف وقت ويرعدم يف اآلخر، وال بّد من مرّجح غری املرّجح األّول

 ، انتهى.«وينتهي إىل الوجوب، وإاّل يتسلسل، فيتمُّ الدليل بال ورود نقض

 

                                                             

 )املصطفوي(«. أو»حمّل « و»( يف املطبوع من النهج: 1)

 ( يف املطبوع من النهج: فليرفرض. )املصطفوي(0)

 .104-100( هنج احلق ص4)

ههنا يف مقام املنعر  اعة من املتكّلمني، وحيث كان ( ولإلشارة إىل هذا أيضًا نسب القول بتلك املقّدمة إىل مج3)

 يكفيه االستناد باملقّدمة التي صارت مذهبًا للبعض، وإن كان ضعيفًا. )املؤّلف( 
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 أقول:

الوجوه  إىل أنّ  إشارةً ر ل من وجوه النقض هو احلقُّ األوّ  ف بأنّ ح املصنّ قد رّص 

هذا الوجه كام ، وباجلملة لألشاعرة. ه ذكر ذلك تعجيزاً خر ليست كذلك، لكنّ األر 

من جواز وجود املمكن  (1)منيعىل ما ذهب إليه مجاعة من املتكلّ  املصنف مبنيٌّ ح به رّص 

من الوجوه التي ذكرها طائفة  وما ذكره الناصب يف دفعه مأخوذت ، ة الذاتيةباألولويّ 

من ذلك عن مناقشة كام ال  يشءمني واحلكامء يف نفي ذلك، وال يسلم أخرى من املتكلّ 

 .من الرشح اجلديد للتجريد وحواشيه القديمة واجلديدةخيفى عىل من طالع هذا املقام 

 هذا املطلب ال يتمُّ  نّ أ وكان بعض مشاخينا رمحهم اهلل يبالّ يف ذلك ويقولر 

 رُ تصوّ وال تُ »أثبته يف التجريد بدعوى البداهة حيث قال:   قاملحقّ  نّ ، وأباالستدالل

كالمه عىل إرادة االستدالل، ومحلوا ، وغفل عن ذلك الشارحون (0)،«ةة الذاتيّ األولويّ 

 عليهم.ه ه عليه ما يتوّج مه من العلامء، فيتوّج به من تقدّ  وذكروا يف تقرير ما استدّل 

ح األول لرتجيح الوجود يف مجيع املفروض كفاية املرّج  أنّ  عليه أيضاً  هر ويتوّج 

الرتجيح، بل ح آخر هلذا ومل يلزم من البيان االحتياج إىل مرّج ، أوقاته عىل العدم فيه

ح األول عىل الوجود يف بعض تاج إليه لرتجيح الوجود يف بعض أوقات املرّج ام حير إنّ 

 .لتأمّ ]فـ[ـأين هذا من ذاك؟ و ،آخر منها

                                                             

( واحلاصلر أّن ما فررض من املرّجح لـاّم كان مشرتكًا بني وقتي الفعل والرتك، فال يكونر هو وحده مرّجحًا للفعل، 1)

وإاّل امتنع أن جيتمع مع الرتك، إذ الرتك حينئٍذ يكون يف كال الوقتني مرجوحًا، واملرجوح يمتنع أن يتحّقق مع العّلة 

 أحد. )ابن روزهبان(.  املرّجحة بجانب النقيض كام ال خيفى عىل

للعاّلمة احلّّل  12، وانظر كشف املراد ص«وال ترتصّور األولوّية ألحد الطرفني بالنظر إىل ذاته»( يف متن التجريد: 0)

 أحّلهر اهلل دار الكرامة. )املؤّلف( 
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۴االفعال ـ  ةفی اختياري ةاألشاعر هةشب]نسخ 

ح أحد مقدوريه عىل اآلخر من غری القادر يرّج  يوقعه القادر مع التساوي؟ فإنّ الثالث: مل ال »

 كاجلائع حيرضهر ، ةلوا يف ذلك بصور وجدانيّ ومتثّ  ،منيح، وقد ذهب إىل هذا مجاعة من املتكلّ مرّج 

ى وال يمتنع من األكل حتّ ، ه يتناول أحدمها من غری ترجيحرغيفان متساويان من مجيع الوجوه، فإنّ 

 لهر  والعطشان حيرضه إناءان متساويان من مجيع الوجوه، واهلارب من السبع إذا عنّ ، حح ملرّج يرتّج 

ر اً ح، وإذا كان هذا احلكم وجدانيّ حصول املرّج  ه يسلك أحدمها، وال ينتظرر طريقان متساويان فإنّ 

 كيف يمكن االستدالل عىل نقيضه؟

القدرة ال  مذهبهم أنّ  ألنّ ، به م االحتجاجهل فال يصحُّ ، هذا الدليل ينايف مذهبهم أنّ ، الرابع

ن من الرتك، وإن خالفوا لعدم التمكّ  ،عن القدرة (0)من الفعل خيرج (1)نفاملتمكّ ، ينللضدّ  تصلحر 

م عىل القدرة ال تتقدّ  (4)[ين دفعة واحدة، ألنّ ين لزمهم وجود الضدّ قها بالضدّ من تعلّ ]مذهبهم 

ا اجتامع لزمهم إمّ ر قدرة موجودة حال وجود قدرة الفعل الفعل املقدور عندهم، وإن فرضوا للعبد

أقواهلم  فانظر إىل هؤالء القوم الذين ال يبالون يف تضادّ  .م القدرة عىل الفعلأو تقدّ ، ينالضدّ 

 انتهى. (3)،«وتعاندها

 قال الناصب خفضه اهلل:

بعد  واحلكمر  ، ملرجحإاّل  أحد طرفيه عىل اآلخر حر املمكن ال يرتّج  عىل أنّ  فق العقالءر أقول: اتّ »

                                                             

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: فالتمّكن. )املصطفوي(1)

  إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: خيرجه. )املصطفوي(( يف0)

األخریة، حيثر أهّنا وردت فيه بحذف « ألنّ »( سقطت العبارة املحّددة بمعقوفني من متن املطبوع من النهج، إاّل كلمة 4)

 )املصطفوي(«. أنّ »الالم: 

 .104( هنج احلق ص3)
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ر املحمول الذي هو معنى كونه وتصوّ ، ر املوضوع الذي هو إمكان املمكنأي تصوّ ، ر الطرفنيتصوّ 

بحكم بدهية العقل بعد مالحظة النسبة بينهام، ولذلك جيزم به الصبيان  (1)رضوريت ر إىل السبب حموجاً 

مها عىل إحداحت ترّج »وقال قائل: ، تساوتا لذاتيهامتي امليزان إذا كفّ  أنّ  ترىالذين هلم أدنى متيز، أال 

 نيأحد املتساوي بأنّ  فاحلكمر . وعلم بطالنه بدهية، زکيّ  مل يقبله صبيٌّ ، «ح من خارجاألخرى بال مرّج 

بل احلكم مركوز يف طبائع البهائم، ، ح جمزوم به عنده بال نظر وكسبمرّج بح عىل اآلخر إال ال يرتّج 

، صوت اخلشب، وما ذكر من األمثلة كاجلائع يف اختيار أحد الرغيفني وغریهوهلذا تراها تنفر من 

ح بوجود املرّج  والعلمر ، ح ال يعلمه اجلائع خالف احلكم البدهيي جيب أن يكون هناك مرّج لـاّم ه فإنّ 

 فاق العقالء بأنّ مع اتّ  اً كونه وجدانيّ  دعوىا وأمّ ح. بل الالزم وجود املرّج ، من القادر غری الزم

 .واهلل أعلم، دعوى باطلة كسائر دعاويه، خالفه بدهيي

 ، ألنّ إّن هذا الدليل ينايف مذهبهم، فال يصحُّ هلم االحتجاج به»ا قوله يف الوجه الرابع: وأمّ 

 ين الة القدرة للضدّ يف جوابه: عدم صالحيّ  فنقولر ، «لخ.. إينالقدرة ال تصلح للضدّ  مذهبهم أنّ 

 أنّ  وإثباتر ، املراد من االحتجاج نفي االختيار عن العبد ة، فإنّ جّ ة االحتجاج هبذه احلمنع صحّ ي

وذلك يوجب نفي االختيار، فإذا كان ، ن من الرتكوليس له التمكّ  ،الفعل واجب الصدور عنه

ح املوجب، مل يكن وبلّ الفعل حد الوجوب لوجود املرّج ، ينالقدرة ال تصلح للضدّ  املذهب أنّ 

كون القدرة غری  نّ أ ، وهذا هو املطلوب، فكيف يقولال خمتاراً  فيكون موجباً ، عىل الرتك العبد قادراً 

ق ال يفرّ  تهه من جهله وكودنيّ لم أنّ فعر ؟! ةة االحتجاج هبذه احلجّ ين يوجب عدم صحّ صاحلة للضدّ 

، ينقها بالضدّ م إن خالفوا مذهبهم من تعلّ ثم ما ذكره أهّن . هلا ة وما هو مناٍف د للحجّ بني ما هو مؤيّ 

جيعله  ثمّ نفس خيرتعه من عند  يشءفهذا ، م القدرة عىل الفعلأو تقدّ ، ا اجتامع النقيضنيلزمهم إمّ 

القدرة عندهم مع  ين، ألنّ القدرة ال تصلح للضدّ  نّ أ ، واألشاعرة إنام نفوا هذا املذهب وقالواحمذوراً 

 النقيضني. لزم اجتامع ين، وإاّل للضدّ  فيجب أن ال يكون صاحلاً ، الفعل

،  الذي اعتاد ُسقة احلطب من شاطئ الفراتظروا معارش املسلمني إىل هذا السارق احلّّل ان

                                                             

 ، فتنّبه. )املصطفوي(«واحلكمر بعد تصّور الطرفني»ناظرت إىل قوله: « ريٌّ رضو»( قوله عليه ما عليه: 1)
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هلل الذي فضحه  واحلمدر ؟! كيف أتى بالدليل وجعله اعرتاضاً ، ّسقهذا الكالم حطب ير  سب أنّ ح

 ، انتهى.«به عىل أهل اإليامنيف آخر الزمان، وأظهر جهله وتعّص 

 (1):أقول

من األشاعرة املعزولني  (0)فكالم املصنّ  وجه لكنّ ، عىل ذلكفق العقالء قد اتّ ، نعم

هبا.  خيتصُّ  بال داعٍ  د اإلرادةح القادر فعله ملجرّ زوا أن يرّج عن العقل، وهم قد جوّ 

ح بنسبة ذلك إىل الشيخ ن رّص ف من األمثلة الوجدانية، وکّ لوا بام ذكره املصنّ ومثّ 

يف مبحث احلسن والقبيح من  (4)سيف الدين األهبري األشعري األشعري أيضاً 

 فيها.فليطالع أصحاب الناصب ذلك ، حاشيته عىل رشح املخترص

إىل  ذلك الشتم يرجعر  ومل يعلم أنّ ، الناصب شتم القائل بذلك ومن العجب أنّ 

د تلك النسبة احلديث ز من غاية البهت خلفه من أمامه، ويؤيّ ومل يميّ ، وإمامه شيخه

 األشاعرة يف شأن أيب بكر، وهو قوهلم:ثون من الذي وضعه املحدّ 

ة ة ميــزان ومجيــع النــاس يف كّفــضــع أيب بكــر يف كّفــلــو ور  : قــال رســول اهلل»

 ۔«التي كان فيها أبو بكر ةر حت الكفّ لرتّج  رأخرى

هذا احلديث لكان  ه لو صّح ذلك من أنّ  يف ردّ  (3)قل عن البهلوللتفت إىل ما نر ال ير و

                                                             

( وحتقيقر اجلواب أّن من جّوز الرتجيح بال مرّجح للمختار يقول: املرّجح هو اإلرادة التي هي عني ذاته تعاىل، أو 1)

أو مالحظة املصلحة املتدّرجة بالفعل  صادر عنه باإلجياب. ومن مل جيّوز يقول: املرّجح هو الوجود كام ذهب إليه احلكامء،

دون الرتك، وكون الفعل أصلح أمر الزم له، ال يتوّقف اّتصافه به عىل وجود الفعل بالفعل، بل هو اّتصاف تقديري 

 كاّتصاف املعدومات املمكنة باإلمكان واملقدورّية من غری أن يقتيض وجود املوصوف. )املؤّلف(

 إلزامًا لألشاعرة. )املؤّلف( ف ( فيكون هذا البحث من املصن0ّ)

( هو املحّقق الشيخ سيف الدين أمحد األهبري األصويل املتكّلم النحوي. قال الكاتب الچلبي يف كشف الظنون أّن له 4)

 )شهاب الدين(«. احلمد هلل الذي رّشع األحكام.. إلخ»حاشية عىل رشح املخترص البن احلاجب، أّوهلا: 

هو وهب بن عمرو »يف هذا املوضع من املرعشّية ترمجة مطّولة، قال فيها ضمن ما قال:  عيش ( ترجم له السّيد املر3)

 



 / املجلد األولو ازهاق الباطل احقاق احلق     213

 

 

ة عىل كالمه حجّ  ال يصریر ، جمنوناً  اً ه كان رافضيّ ألنّ  ة،البتّ  يف ذلك امليزان عيبت 

قوهلم بجواز تفضيل املفضول يف باب اإلمامة  من هذا القبيل أيضاً  األشاعرة، ثمّ 

 لرضبةُ » :ه قالأنّ   مع روايتهم عن النبي  وترصحيهم بتفضيل أيب بكر عىل عّل

أبا بكر ليس من  نّ أ قالأن ير  ، اللهم إاّل «من عبادة الثقلني يوم اخلندق أفضُل  عيلي 

جتويزهم تعذيب اهلل تعاىل لألنبياء واألولياء املطيعني وإكرامه  بل نقول: إنّ الثقلني. 

، فكيف خيفىمن باب ترجيح املرجوح كام ال  اق واألرشار العاصني أيضاً للفّس 

 فافهم.ح؟ ستبعد منهم جتويز الرتجيح بال مرّج ير 

، (1)األشعري وأصحابه املعزولني عن العقل نر خمالفة رصيح العقل شأ، وباجلملة

ح، بكون ذلك فال وجه الستدالل الناصب عىل نفي قوهلم بجواز الرتجيح بال مرّج 

 العقالء.فاق التّ  خمالفاً 

ة مل يمنع صحّ  ف املصنّ  بأنّ  فمدفوعت ، ا ما ذكره يف جواب الوجه الرابعوأمّ 

ق رشائط صورها بعضها ببعض، وحتقّ مات املذكورة يف الدليل، وارتباط سوق املقدّ 

ة املذكورة يف الدليل ة املقدمّ مادّ  واستلزامها ملا قصده، ومن نفي االختيار، بل أراد أنّ 

ن من تركه أو ا أن يتمكّ ما بالقدرة واالختيار، فإمّ  ليشءٍ  فاعالً  لو كان العبُد »بقوهلم: 

ن من املتمكّ  ألنّ ، ينللضدّ  القدرة ال تصلح لوه من أنّ عىل ما أّص  بناءً  ، ال يصحُّ «ال

 فال يصحُّ  ،عن أن يكون قادراً  فيخرجر ، عىل الرتك الفعل عىل هذا األصل ال يقدرر 

                                                                                                                                               

الكويف املشتهر بالبهلول، كان رجاًل تقّيًا ورعًا زاهدًا عاملًا فقيهًا حمّدثًا، ذا أدب ومعرفة وتشيع. استفاد من قرديس أنفاس 

ناظرات لطيفة يف الفقه والكالم مع أيب حنيفة وغریه من ، ولهر حكايات وماإلمامني اهلراممني الصادق والكاظم 

 )املصطفوي(«. املشاهری. ويعدُّ يف كتب الرتاجم من عقالء املجانني، ألّنه كان يتسرّت بجنّة التجنّن تقّية وَحْقنًا لدمه

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: احلق. )املصطفوي(1)
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ما  وهذا نظریر  ال.ن من الرتك أو مكّ تا أن يه إمّ توصيفه بالقدرة وإجراء الرتديد فيه بأنّ 

االستدالل ال يمكن ، رات والتصديقاتمن التصوّ  ة كّل ه عىل تقدير نظريّ قيل من أنّ 

مات دليله ال حيصل ة مقدّ م نظريّ عىل اإلبطال إن سلّ  املستدّل  تها، ألنّ عىل بطالن نظريّ 

ما ذكره الناصب من  بأنّ  عى بداهة بعضها فهو ينايف التقدير، والقولر مطلوبه، وإن ادّ 

ملا اشتهر بينهم  خمالفت ر الفرض والرتديد بجواز أن يكون عىل جهة إلزام أهل العدل

ه دليل صحيح بجميع من أنّ  ملا ذكره الناصب سابقاً  ذلك الدليل حتقيقاً  من كون

 ل.فتأمّ ، ماتهمقدّ 

طق ومدركي املعقوالت مل جلهله بقواعد املنطق، بل خلروجه عن ذوي النر  لم أنّ فعر 

ام هو لزوم النتيجة املذكورة إنّ  ة القياس وفساد صورته، ومل يفهم أنّ ق بني فساد مادّ يفرّ 

القياس وإن كان فاسد  وأنّ ، مة التي ذكرها يف قياسه الفاسدالناصب املقدّ لتسليم 

م بعض ف ال يسلّ املصنّ  ومل يعلم أنّ ، لزم منها قول آخريمت لّ مات إذا سر املقدّ 

 اللزوم.ه يسلم املقدمات ويمنع ال أنّ ، ماتاملقدّ 

.. ين لزمهلضّد قها باإن خالفوا مذهبهم من تعلّ »ف: قول املصنّ  من أنّ  ا ما ذكرهر وأمّ 

ف هذا مع ما كالم املصنّ  ففيه أنّ  ،جيعله حمذوراً  خيرتعه من عند نفسه، ثمّ  يشءت  «لخإ

ي إىل إيراد ترديد عىل الدليل املذكور، وال يلزم أن يكون كال شقّ  يرجعر  ذكره سابقاً 

من الغرض  به، بل يكفي فيه الغرض، ألنّ  ملذهب املستدّل  أو مطابقاً  اً الرتديد واقعيّ 

 إيّن » يرجع اخلصم، ويقول: منها، لئاّل  احتامالت الكالم والردع عىل كلٍّ  الرتديد حرصر 

، وكذا الكالم فيام ذكره «ا ذكرتممّ  يشءه عليه وال يتوّج ، أردت معنى مل تذكره أنت

 املذهب.من نفي األشاعرة لذلك 
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ه أنّ  (1)،صبهانال يف إهان بالزبّ فانظروا معارش العقالء املؤمنني إىل هذا الفضول املر 

واستعامله يف أصول ، ل الزبل من املزابلبحم اعتاد إصالح فساد زرع شعریه لـاّم 

ما خرج من  بكلُّ ، حاول إصالح ما زرعه شيخه يف خبيث أرض تقريرهر السنابل

 (:شعر) وقد قيل، مزبلة فمه وبالوعة ضمریه

 وهل يرصلح العّطار ما أفسد الدهر

ربط لّسقة احلطب  أيُّ ، وباجلملة؟ واجلهر منه الّّس ال الذي أنتن فكيف بالزبّ 

ام وإنّ ؟ ة واملظلمةنسبة للحطب بالفرات اخلايل عن اآلجام املضلّ  وأيُّ  ة؟!بأهل احللّ 

وبخليفة ، هات بعض خلفاء الناصبالتي هي من أمّ  (0)لة احلطبناسب ذلك بحاّم ير 

 حب السكينة، وقصدر ال احلطب من سوق املدينة إلرضامه النار يف باب بيت صامحّ 

هلل الذي فضح الناصب ورفع عنه  واحلمدر ، (4)سفينة إحراق الذين هم لنجاتنا أكرمر 

وأماته يف ، طرده من إيران حيثر ، األمان، وأوضح سوء عاقبته عىل أهل اإليامن

ه الذي أورثه قنا لدفع رّش ووفّ  (3)النهر،أعني مظهر القهر من بالد ما وراء ، النریان

عىل  عهر قْ وَ  (9)بام ال خيفى (5)،ه بالعهرأعني نسخ كتابه الذي يشهد عىل أمّ  ،ألهل النهر

 علامء الدهر.

                                                             

 املؤلفني يف الرتاجم أّن الرجل كانت له زراعة بإصبهان زمن قضاوته. )شهاب الدين( ( ذكر بعض1)

ى أّمًا. )املؤّلف(0)  ( هي أمُّ مجيل بنت حرب أخت أيب سفيانر عّمة معاوية، وال خيفى أّن العّمة ترسمق

 )شهاب الدين(«. مثلر أهل بيتي كسفينة نوحر من ركبها نجى، ومن تركها غرق: »( إشارة إىل قوله 4)

إشارةت إىل أّن القايض ابن روزهبان ترويّف يف قاشان من بالد ما وراء النهر، فال يرصغى إىل كالم من : »( قال السيّد املرعيش 3)

 ، ثّم أحال تفصيل ذلك إىل مقّدمته املطّولة عىل إحقاق احلق. )املصطفوي(«قال أّنه تويّف ببيت املقدس، أو بمرص، أو احلرمني

 )شهاب الدين(«. ال يبغضر علّيًا إاّل من مل تطب والدته: »إشارة إىل ما نقله الثقات من الفريقني من قوله ( 5)

 )شهاب الدين(«. وّفقنا لدفع رشه»( متعّلقت بقوله: 9)
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[109] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۵االفعال ـ  ةفی اختياري ةاألشاعر هةشب]نسخ 

 من وجهني. (1)ويف الثاين»

فيه، فإّن التابع إّنام يتّبع متبوعه، ويتأّخر عنه  (0)األّول، العلمر بالوقوع تبع الوقوع، فال يؤّثر

 بالذات، واملؤّثر متقّدم.

الثاين، أّن الوجوب الالحق ال يؤّثر يف اإلمكان الذايت، وحيصل الوجوب باعتبار فرض وقوع 

املمكن، فإّن كّل کكن عىل اإلطالق إذا فررض موجودًا، فإّنه حالة وجوده يمتنع عدمه المتناع اجتامع 

 نقيضني، وإذا كان کتنع العدم كان واجبًا، مع أّنه کكن بالنظر إىل ذاته.ال

والعلمر حكاية عن املعلوم ومطابقت له، إذ ال بّد يف العلم من املطابقة، فالعلم واملعلومر متطابقان، 

ما  واألصل يف هيئة التطابق هو املعلوم، فإّنهر لوالهر مل يكن علاًم، وال فرق بني فرض اليشء وفرض

يطابقه بام هو حكاية عنه، وفرض العلم هو بعينهر فرض املعلوم، وقد عرفت أّن مع فرض املعلوم 

جيب، فكذا مع فرض العلم به، وكام أّن ذلك الوجوب ال يؤّثر يف اإلمكان الذايت، كذا هذا الوجوب، 

 انتهى. (4)،«وال يلزم من تعّلق علم اهلل به وجوبه بالنسبة إىل ذاته، بل بالنسبة إىل العلم

 قال الناصب خفضه اهلل:

مجايل يف مبحث اإلة التي أوردها اإلمام الرازي عىل سبيل النقض هذه احلجّ  أقول: قد ذكرنا أنّ »

صورة تقريره: ما علم اهلل عدمه من أفعال العبد، فهو کتنع الصدور عن  و]هذه[التكليف والبعثة، 

، علم اهلل وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد، وما  جاز انقالب العلم جهالً وإاّل ، العبد

                                                             

فإّن اهلل الثاين، أّن كّل ما يقع »من قوله:  ۴87الصحيفة  125ذلك ما مّر من كالمه يف املناقشة « الثاين»بـ ( يعني 1)

 ، فانتبه وتذّكر. )املصطفوي(«تعاىل قد علم وقوعه قبل وقوعه.. إلخ

 ( يف الطبعة املرعشّية: تؤّثر. )املصطفوي(0)

 .103-104( هنج احلق ص4)
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ه يبطل االختيار، إذ ال قدرة عىل الواجب  جاز ذلك االنقالب وال خمرج عنهام لفعل العبد، وأنّ وإاّل 

كام ذكرتم، فام  باالستقاللالتكليف وأخواته البتنائها عىل القدرة واالختيار  واملمتنع، فيبطل حينئذٍ 

ولو » الرازي:قال اإلمام . لق األعامل فقد لزمكم يف مسألة علم اهلل تعاىل باألشياءلزمنا يف مسألة خ

ه وهو أنّ  ، بالتزام مذهب هشامإاّل  حرفاً  (1)الوجهاجتمع مجلة العقالء مل يقدروا عىل أن يوردوا عىل هذا 

تابع للمعلوم،  وأعرتض عليه، بأّن العلم» :، وقال شارح املواقف«تعاىل ال يعلم األشياء قبل وقوعها

أّن صورة الفرس مثاًل عىل  (0)عىل معنى أهّنام يتطابقان، واألصلر يف هذه املطابقة هو املعلوم، أال ترى

اهليئة املخصوصة، ألّن الفرس يف حّد نفسه هكذا، وال يرتصّور أن ينعكس  (4)اجلدار إّنام كانت عىل هذه

 إّنام يتحّقق إذا كان هو يف نفسه، بحيث يقوم فيه دون احلال بينهام، فالعلمر بأّن زيدًا سيقوم غدًا مثالً 

العكس، فال مدخل للعلم يف وجوب الفعل وامتناعه وسلب القدرة واالختيار، وإاّل لزم أن ال يكون 

الرجل  فظهر أنّ  (3)املواقف، انتهى كالم شارح ،«تعاىل فاعاًل خمتارًا لكونه عاملًا بأفعاله وجودًا وعدماً 

 عليهم.ة وجعلهام حجّ ، ة واجلامعةُسق هذين الوجهني من كالم أهل السنّ السارق احلّل

ره ى يلزم من تأّخ عي تأثری العلم يف الفعل كام ذكرنا، حتّ ا ال ندّ نّ أل من الوجهني األوّ  وجوابر 

 ستعلم.ة ال تدفع هذا املحذور ملا ، والتابعيّ عي انقالب العلم جهالً عن املعلوم عدم تأثریه، بل ندّ 

ق به علم الواجب يف األزل کكن الفعل الذي تعلّ  م أنّ ا نسلّ الثاين من الوجهني أنّ  وجوابر 

 ،اً حصول الوجوب الذي ينفي االختيار ويصری به الفعل اضطراريّ  واملرادر ، بالذات واجب بالغری

 بالغری.وهو حاصل سواء كان الوجوب بالذات أو 

بل العلم ، تابع للمعلوم العلم مطلقاً  م أنّ نسلّ ا ال فنقول: إنّ ، شارح املواقف ا جوابر وأمّ 

 م أنّ فال نسلّ ر ة التطابقوهو تابع للمعلوم، وإن أراد بالتابعيّ ، ق بعد وقوع املعلوماالنفعايل الذي حتقّ 

علم املهندس  بل األمر بالعكس عند التحقيق، فإنّ  ،األصل يف املطابقة هو املعلوم يف العلم الفعّل

                                                             

 ( ليست هذه الكلمة يف الطبعة املرعشّية، وهي مثبتة يف املصدر. )املصطفوي(1)

 ( يف املصدر: يرى. )املصطفوي(0)

 الكلمة يف الطبعة املرعشّية، وهي مثبتة يف املصدر. )املصطفوي(( ليست هذه 4)

 . )املصطفوي(159-155ص 1( رشح املواقف ج3)
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من  يشءت ة لبناء البيت، والبيت يتبعه، فإن خالف بناء البيت هو األصل والعلّ  الذي حيصل به تقدير

علم اهلل تعاىل  وأنت تعلم أنّ  ،لزم انقالب العلم جهالً ر ره املهندس يف علمه الفعّلأجزاء البيت ما قدّ 

يطابقه البيت، كذلك  ثمّ  ذاتهالذي حيصل من  باملوجودات التي ستكون هو علم فعّل كعلم املهندس

 يشءعلم اهلل تعاىل هو سبب حصول املوجودات عىل النظام الواقع ويتبعه وجود الكائنات، فإن وقع 

وهذا هو  ،العلم جهالً  لزم انقالبر ر ره علمه الفعّل يف األزلمن الكائنات عىل خالف ما قدّ 

 ، انتهى.«التحقيق

 أقول:

نايف فال ير  ،ولو صّح  ،يف مثل ذلك مراراً ة فيام ينقله الناصب لظهور خيانته ال حجّ 

اها عىل طريق إيراد اإلمام الرازي لذلك عىل سبيل النقض إيراد غریه من األشاعرة إيّ 

ح الشارح اجلديد للتجريد يف بحث العلم من األعراض وقد رّص  ، كيفاالستدالل

 :قال حيثر  بذلك؟وا األشاعرة استدلّ  بأنّ 

اهلل تعــاىل  ة بــأنّ عــىل كــون أفعــال العبــاد اضــطراريّ وا  اســتدلّ لـــاّم األشــاعرة  إنّ »

عنهــا المتنــاع خــالف مــا  عــامل يف األزل بصــدورها عــنهم، فيســتحيل انفكــاكهم

 ة بـأنّ املعتزّلـ (1)وأجـاب، ةفكانـت الزمـة هلـم، فـال تكـون اختيارّيـر علمه تعـاىل

                                                             

 ( هنا تعليقتان:1)

  هو وقد أجاب بعض املدّققني من مشاهری أصحابنا بأّن احلّق أّن فعل العبد بقدرته واختياره، لكّن قدرته واختياره

، ومها أمران حادثان ما مل جيبا مل يوجدا، وإّنام يروجدان وجوبًا بإرادة اهلل تعاىل، وإذا ليسا باختياره، وإاّل لزم التسلسل

أوجدمها اهلل يف العبد وجب أن يصدر عنه الفعل هبام، وإرادته تعاىل عني علمه األزيل املتعّلق بجميع ما وجد، فعلمه 

جد مجيع املوجودات، فف ي األزل علم اهلل تعاىل العبد وأنه يوجد هذه اإلرادة موافق للمصلحة، وأّنه ينبغي وجوده وبه ور

لداع كذا، وهبام يصدر الفعل عنه، فعلمه أوجب وجود العبد يف حني وجده، فأوجب وجود اإلرادة فيه يف زمان 

وجدت، وباإلرادة الواجبة بعلمه تعاىل وجب وجود الفعل، فإذا نزل إىل املبدأ القريب للفعل، وهو اإلرادة الواجبة 

العبد الصادرة عن إرادته تعاىلر صّح القولر بأّن الفعل باختيار العبد وإرادته، وإذا نظر إىل ّأن الفعل وجب بعلمه تعاىل ب

الذي هو عن الوحير  الذي هو عني إرادته عىل التحقيق يميل الذهن إىل اجلرب، وهذا ُسُّ ما نرقل عن سبط رسول اهلل 
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قـال األشـاعرة: كيـف جيـوز أن يكـون  لـه.ة فـال يكـون عّلـ، العلم تابع للمعلوم

ــ؟ ر عنــهملــا هــو متــأّخ  لمــه األزيل تابعــاً ع ــفإّن ا ال ه يســتلزم الــدور؟ فأجــابوا بأّن

.. ى يلـزم الـدور، بـل أصـالة موازنـة يف التطـابقر حّتـهنـا التـأّخ هة نعني التابعّيـ

 ۔«لخإ

وبام  .فافهم، لورود أقسام البحث عليه قبوالً  ليصری أقّل  الناصب نقضاً  ام جعلهر وإنّ 

ف رسق املصنّ » من كالم شارح التجريد ظهر بطالن ما ذكره الناصب من أنّ  رناهر قرّ 

 .«.. إلخة واجلّمعةهذين الوجهني من كالم أهل السنّ 

ه  كان املفروض أنّ لـاّم ه بأنّ  فمردودت ، ا ما ذكره يف جواب األول من الوجهنيوأمّ 

عىل الوجه الذي سيقع، فمن أين حيصل يف املعلوم  ام يعلم املعلوم كالفعل مثالً تعاىل إنّ 

 جهالً؟اختالف يوجب انقالب علمه تعاىل 

 ه لو كان الوجوب الالحق نافياً بأنّ  فت فمزيّ ، ا ما ذكره يف جواب الثاين منهاوأمّ 

ما مل  اليشء ألنّ  ،غری خمتار فيام وجد من أفعاله لكان اهلل تعاىل أيضاً ر الختيار الفاعل

 غری خمتار فيه، وبطالنهر  راً وذلك وجوب الحق، فيكون اهلل تعاىل مضطّ ، مل يوجد جيب

هذا الفعل  مدار معنى القدرة واالختيار عىل أنّ  الكالم يف ذلك أنّ  وحتقيقر  خيفى.ا ال کّ 

مع قطع النظر ، وإن مل يشأ مل يفعله، بالنسبة إىل ذات هذا الفاعل بحيث إن شاء فعله

واملحيلة فعله للطرف اآلخر كام يف الواجب، واالمتناع  عن األمور العارضة املوجبة

                                                                                                                                               

أّنه ال جرب وال تفويض بل أمر بني األمرين، واندفع اإلشكال املذكور، ال أّن علم اهلل تعاىل  جعفر بن حممد الصادق 

بفعل العبد يف زمان معني، وإن مل جيب به الفعل بال واسطة، لكن جيب به بوسايط إذ جيب به وجوب العبد وقدرته 

 وإرادته، وهبا جيب الفعل. )املؤّلف(

 و احلسن الكايش وهو املوىل املدّقق العاّلمة أب)شهاب الدين( . 
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احلاصل من علمه تعاىل بالفعل والرتك خارج عن ذات الفاعل الحق للفعل غری 

 ليشءوال عدم استحقاقه ، ر فيه، فال يوجب سلب اختياره بالنظر إىل أصل الفعلمؤثّ 

 والعقاب.من الثواب 

نة شه يف كل يوم أن يأخذ أجرة معيّ مدار تعيّ ال ه إذا كان رجل محّ أنّ  (1)ح ذلكويوّض 

من مكان إىل مكان، فأمره سلطان قاهر ال يعرفه هو  عىل محل قدر معني من اخلمر مثالً 

رة أو أزيد منها يف تلك من ذلك بتلك األجرة املقرّ  يشءبحمل  هبذا الوصف ذات يومٍ 

الواقع ال يوجب سلب اختيار ة السلطان واقتداره يف قاهريّ  فإنّ ، املسافة املعهودة بعينها

ومل يقع  ،ه كان يفعل ذلك بطيب قلبه دائامً الفرض أنّ  املأمور املذكور يف ذلك الفعل، ألنّ 

ف عن أمر ذلك ه مل يمكنه التخلّ مع ظهور أنّ ، يف ذلك الفعل إجبار السلطان له فعالً 

ه أمر الحق، هنا ال يوجب سلب االختيار، ألنّ هحصول القهر بالقوة  السلطان، فكام أنّ 

ر فيه ف ال يؤثّ من علمه تعاىل بوقوع أحد طريف الفعل من املكلّ  الناشئكذلك االجياب 

 ر.فتدبّ  ،ميف ذلك الفعل املحرّ  وكونه معذوراً  اختيارهوال يوجب سلب 

فكالم منتحل مأخوذ  ،رشح املواقف أيضاً  ا ما أورده عىل اجلواب املذكور يفوأمّ 

اه  يظهر انتحاله إيّ أطال الناصب فيه بام ال طائل حتته لئاّل رين، وقد عن بعض املتأّخ 

ره بطريق املنع، وخرج به عن قانون املناظرة كام ال خيفى أحد، بل أفسده حيث قرّ  لكّل 

ل يف املراتب التي نقلناها من كالم شارح التجريد، ومع هذا يمكن أن عىل من تأمّ 

 – علمه تعاىل بام يصدر عنه فعّلٌّ  منا أنّ لّ ة واملعتزلة أن يقولوا: سلإلماميّ  دفع بأنّ ير 

                                                             

( هذا التوضيح من خصائص هذا التعليق، وهو أقوى وأوضح من مجيع ما استوضحوا به املرام كام ال خيفى عىل 1)

 املتتّبع املنصف. )املؤّلف(
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علمه  م أنّ ا ال نسلّ  أنّ إاّل ، ال انفعايلٌّ ، قبل أن يصنعه – اء بخصوصيات البناءكعلم البنّ 

ومل يثبت عندنا ، ه فاعل ألفعاهلمم ذلك أن لو ثبت أنّ سلّ ام ير بأفعال العباد كذلك، وإنّ 

فال مدخل له يف الوجوب هذه  ،اً عليّ ، وإذا مل يكن علمه تعاىل بأفعاهلم فذلك بعدر 

عىل ذوي  هنا دفع آخر تركناهر وهه صاحب الشبهة، األفعال أو امتناعها كام تومّه 

 .األفهام لضيق املقام
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[110] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۶االفعال ـ  ةفی اختياري ةاألشاعر هةشب]نسخ 

 وأّما املعارضة يف الوجهني، فإهّنام آتيان يف حّق واجب الوجود تعاىل.»

قادرًا خمتارًا، فإما أن يتمّكن من الرتك أو ال، فإن مل يتمّكن فإّنا نقولر يف األّول: لو كان اهلل تعاىل 

أحد الطرفني  (0)عىل الفعل، ال قادرًا خمتارًا، وإن متّكن، فإّما أن يرتّجح (1)من الرتكر كان موجبًا جمرباً 

عىل اآلخر أو ال، فإن مل يرتّجح لزم وجود املمكن املتساوي من غری مرّجح، فإن كان حماالً يف حق 

لعدم الفرق، وإن ترّجح فإن انتهى إىل الوجوبر لزم اجلرب، وإاّل  (4)لعبد كان حماالً يف حّق اهلل تعاىلا

 انتهى. (3)،«تسلسل أو وقع التساوي من غری مرّجح، فكلُّ ما تقولونه ههنا نقولهر نحن يف حّق العبد

 قال الناصب خفضه اهلل:

كتابه، وأورد عليه أّن هذا ينفي كون اهلل تعاىل قادرًا خمتارًا أقول: ذكر صاحب املواقف هذا الدليل يف »

موجدًا لفعله بالقدرة استقالالً، فال بّد أن يتمّكن من  (9)لو كان تعاىل». فيرقال: (5)إلمكان إقامة الدليل بعينه

وأرجيب  (1)،فعله وتركه، وأن يتوّقف فعله عىل مرّجح إىل آخر ما مّر تقريره، فالدليل منقوض بالواجب تعاىل

اإلرادة اجلازمة، لكّن إرادة العبد  (1)عن ذلك بالفرق بأّن إرادة العبد حمدثة، أي الفعل يتوّقف عىل مرّجح هو

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: جمبورًا. )املصطفوي(1)

 ( يف الطبعة املرعشّية: ترّجح. )املصطفوي(0)

 ه الكلمة يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(( ليست هذ4)

 .103( هنج احلق ص3)

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: الداللة بعينها. )املصطفوي(5)

 ( ليست هذه الكلمة يف املصدر. )املصطفوي(9)

 عشّية. )املصطفوي(ساقطة من الطبعة املر« فالدليل منقوض بالواجب تعاىل»( هذه العبارة 1)

 ( يف املصدر: هي. )املصطفوي(1)
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التي  (0)خيلقها اهلل فيه بال إرادة واختيار منه، دفعًا للتسلسل يف اإلرادات (1)حمدثة، فافتقرت أن تنتهي إىل إرادة

 «.، فظهر الفرق واندفع النقض(3)« قديمة فال تفتقر إىل إرادة أخرىصدورها عنه، وإرادة اهلل (4)نفرض

 أقول:

 هذا اجلواب من مجلة تشكيكات إمام الناصب فخر الدين الرازي.

 :(9)يف التجريد بام قّرره الشارح اجلديد بأنّ  (5)وقد رّده سلطان املحّققني 

قــال: إن مل يكــن» الــرتك مــع اإلرادة  هــذا الفــرق ال يــدفع التسلســل املــذكور إذ ير

ــه عــىل  ــف فعل ــإن مل يتوّق ــارًا، وإن أمكــن، ف ــادرًا خمت ــًا ال ق القديمــةر كــان موجب

ــه  ــلر مع ــان الفع ــهر ك ــف علي ــرّجح، وإن توّق ــن امل ــائز ع ــتغنى اجل ــرّجحر اس م

ــًا، فيكــون اضــطرارّيًا، والفــرقر الــذي ذكرمتــوه يف املــدلول مــع االشــرتاك  واجب

وإّنـام ينـدفع الـنقض إذا برـنّي عـدم جريـان  يف الدليل دليـل عـىل بطـالن الـدليل،

 .«الدليل يف صورة التخلف

وقد أشار صاحب املواقف أيضًا إىل اجلواب املذكور يف رشحه ملخترص ابن احلاجب 

 حيث قال يف مبحث احلسن والقبح منه:

 .«إّن تعّلق إرادته تعاىل قديم، ال حيتاج إىل مرّجح متجّدد»

                                                             

لكّن إرادة العبد حمدثة، فافتقرت أن تنتهي »حمّل « لكّن إرادة العبد حمدثة لكن ينتهي إىل إرادة»( يف الطبعة املرعشّية: 1)

 )املصطفوي(«. إىل إرادة

 ( يف املصدر: اإلرادة. )املصطفوي(0)

 ( يف املصدر: ترفرض. )املصطفوي(4)

 .152ص 1( رشح املواقف ج3)

 . )شهاب الدين(( أي املحّقق الطويس اخلواجة نصری املّلة والدين 5)

( ليس الرشح اجلديد للقوشچي بني أيدينا لنرقابل املنقول به، كام أّن حتديد العبارة اجتهادت منّا حسب ما يقتضيه 9)

 السياق، فليرالحظ. )املصطفوي(
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 :يف حاشيته بأّنه (1)ورّد عليه سيد املحّققني 

إن أراد بــالتعّلق التعّلــق الــذي يرتّتــب عليــه الوجــودر مل يكــن قــدياًم، وإاّل لــزم »

ــاج إىل مــرّجح متجــّدد، وهــو  ــوي، فمعــه حيت ــق املعن ــراد، وإن أراد التعّل قــدم امل

ــل ــو قي ــه احلــدوث، ول ــذي ب ــق احلــادث ال ــه تعّلقــت يف األزل  التعّل ــأّن أرادت ب

خمصـوص، فعنـده يوجـده وال حاجـة لـه إىل تعّلـق آخـرر مل بوجود زيد يف زمـان 

يــتّم أيضــًا، الحتيــاج وجــوده يف ذلــك الزمــان إىل تعّلــق حــادث للقــدرة يرتّتــب 

 انتهى. «عليه حدوثه كام رّصح به فيام تقدم

وأيضًا، يتوّجه عليه ما قيل من أّنه لو اقتىض ذات الفاعل مع هذا التعّلق أن حيدث 

، وذلك كان كافيًا فيهر يلزم وجود احلادث يف هذا الزمان يف احلادث يف زمان معني

األزل، وأيضًا عىل هذا التقدير، كان حمتاجًا إىل حضور ذلك الزمان، ومل يكن كافيًا يف 

 االقتضاء، فتأّمل هذا.

 هذا املقام من أّن الكالم الذي ذكره املصنّف نقضت ساّمه (0)وأّما ما ذكره يف حاشية

داب البحث، ففيه أّن قضية اجلهل منعكسة، فإّن التعبری عن النقض معارضة جلهله بآ

 وقد استعلمه املحّقق الطويس  (4)باملعارضة اصطالح آخر من أرباب املناظرة،

                                                             

الدين الشریازي، وحاشيته هذه مل تتم، فأمتّها ابنه العاّلمة السّيد غياث الدين منصور ( هو العاّلمة السّيد صدر 1)

 ، صاحب املدرسة املنصورّية بشریاز. )شهاب الدين(232احلسيني الشریازي، املتوّّف سنة 

لكن كتب السّيد املرعيش ( يبدو أّن البن روزهبان يف هذه املناقشة حاشية مل ترد يف املخطوطة وال يف الطبعة املرعشّية، و0)

  :فلامذا مل «هذه احلاشية موجودة يف بعض النسخ املخطوطة»يف يف هامش هذا املوضع من تلك الطبعة ما نّصه ،

 ينقلها ليت شعري؟! )املصطفوي(

قوله يف تعريف علم  931يف هذا املوضع عن صّديق حسن خان صاحب أبجد العلوم ص ( نقل السّيد املرعيش 4)

هو علم البحث من أحوال املتخاصمني ليكون ترتيب البحث بينهام عىل وجه الصواب حتى يظهر احلقُّ »ة: املناظر

ورأيت للعلامء يف هذا الفن عّدة رسائل وكتب، كمنظومة الشيخ زين : »–أي السّيد  –، إىل غری ذلك. ثّم قال «بينهام
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فظهر أّنه جاهل باالصطالح غری مطالع  (1)يف رشح اإلشارات، أستاذ املصنّف 

 لرشح اإلشارات أو قارص عن فهم ما فيه من اإلشارات والبشارات.

                                                                                                                                               

آداب البحث للشيخ أيب حمّمد الرازي، ورسالة املناظرة الدين املرصفي، ورسالة السّيد فخر الدين الساّمكي، ورسالة 

ضافًا إىل ما أورده العاّلمة اآلمّل  للموىل طاش كربى زاده من علامء الدولة العثامنّية، إىل غری ذلك من الرسائل والكتبر مر

ا من الزبر املؤلفة يف نفائس الفنون فيه، وصاحب مطلع العلوم وجممع الفنون فيه، ومؤّلف كتاب مفتاح السعادة ونحومه

 )املصطفوي(«. يف الفنون املتنّوعة، فلله درُّ القدماء حيث أراحوا اخللف بتأليفهم يف كل علم

تب يف هامش هذا 1) ( يبدو أن البن روزهبان يف هذه املناقشة حاشية مل ترد يف املخطوطة وال يف املرعشّية، ولكن كر

 ، فانتبه. )املصطفوي(« بعض النسخ املخطوطةهذه احلاشية موجودة يف»املوضع من املرعشّية: 
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[111] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۷االفعال ـ  ةفی اختياري ةاألشاعر هةشب]نسخ 

ونقول يف الثاين: إّن ما علمه اهلل تعاىل إن وجب ولزم بسبب هذا الوجوب خروج القادر منّا »

 بعينه، وإن مل يقتض سقط االستدالل.عن قدرته وإدخاله يف املوجبر لزم يف حّق اهلل تعاىل ذلك 

فقد ظهر من هذا أّن هذين الدليلني آتيان يف حّق اهلل تعاىل، ومها إن صّحار لزم خروجر الواجب 

هو الكفر الرصيح، إذ الفارق بني اإلسالم والفلسفة  (1)تعاىل عن كونه قادرًا، ويكون موجبًا، ]و[هذا

إّنام هو هذه املسألة، واحلاصلر أّن هؤالء إن اعرتفوا بصّحة هذين الدليلنير لزمهم الكفر، وإن 

 انتهى. (0)،«اعرتفوا ببطالهنمر سقط احتجاجهم هبام

 قال الناصب خفضه اهلل:

ا النقض، وليس هو من خواّصه حّتى أقول: قد عرفت يف كالم شارح املواقف أّنه ذكر هذ»

 يتبخرت به، ويأخذ باإلرعاد واإلبراق والطاّمات.

: أّما عن ما يرد عىل الدليل األّول، فهو أّن فعل الباري حمتاج إىل مرّجح قديم يتعّلق يف  واجلوابر

كون األزل األّول بالفعل حادث يف وقت معني، وذلك املرّجح القديم ال حيتاج إىل مرّجح آخر، في

إذا وجب الفعل مع ذلك املرّجح القديمر كان موجبًا ال »تعاىل مستقاًل يف الفعل، ولو قال قائل: 

ْلَت: «خمتاراً  نحن نقول: اختيار »، قلنا: إّن الوجوب املرتّتب عىل االختيار ال ينافيه بل حيّققه، فإن قر

: ال شّك أّن اختياره «اً العبد أيضًا يوجب فعله، وهذا الوجوب ال ينايف كونه قادرًا خمتار ، قلتر

حادث، وليس صادرًا عنه باختياره، وإاّل نقلنا الكالم إىل ذلك االختيار، وتسلسل، بل عن غریه، فال 

يكونر مستقاًل يف فعله باختياره، وبخالف إرادة الباري، فإهّنا مستندة إىل ذاته، فوجوب الفعل هبا ال 

                                                             

 ( الواو يف هذه الكلمة ساقطة من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(1)

 .105-103( هنج احلق ص0)
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 ينايف استقالله يف القدرة عليه.

عن ما يرد عىل الدليل الثاين، فهو أّن علم اهلل تعاىل يف ذاته مقارن لصفة القدرة واإلرادة،  وأّما

فإذا علم اليشء، وتعّلق به علمهر تعّلقـ]ـت[ به اإلرادة والقدرة وخلق املوجودات، وكلُّ واحدة من 

العلم التعّلق من الصفات الثالث ]تـ[ـتعّلق بمتعّلقهـ]ـا[ من األشياء وكلُّ ما تقتضيه، فمقتىض 

حيث االنكشاف، ومقتىض اإلرادة الرتجيح، ومقتىض القدرة صّحة وقوع الفعل والرتك، فال يلزم 

الوجوب، ألّن صفة العلم ال تصادم صفة القدرة، ألهّنام قديمتان حاصلتان معًا، بخالف القدرة 

ل، فإّن هذا احلادثة، وهذا جائز يف الصفات احلادثة بخالف الصفات القديمة، فليس ثمّ  ة إجياب تأمُّ

ل فيه حقيق.  اجلواب دقيق، وبالتأمُّ

باحث الناس  وأّما ما ذكره من لزوم الكفر، فمن باب طاّماته وترّهاته، وهذه مسائل علمّية ير

فيها، فهو من ضعف رأيه وكثرة تعّصبه ينّزله عىل الكفر والتفسيق، نعوذ باهلل من جهل ذلك 

 «.الفسيق

 أقول:

مقّدم عىل صاحب املواقف، فذكر صاحب املواقف  املصنّف  من البنّي أنّ 

، فإّن ما لذلك الدليل ال يدلُّ عىل أن ال يكون ذلك النقض من خواّص املصنّف 

يف املواقف وسائر تصانيف القايض العضدي من التحقيقات والتدقيقات ملتقط من 

فقد كان معزوالً عن كالم من تقّدمه ومنتخب عنه، وليس له سوى االلتقاط واجلمع، 

العقل والسمع، عىل أّن املصنف مل يرشعر بأّن ذلك من خواص إفادته، والتبخرت يف 

ذلك غری مفهوم من كالم املصنّف، واإلرعاد واإلبراق ال يتوّقف عىل كون ذلك من 

 خواّصه، بل يكفي فيه أن يكون من إفادات أصحابه.

عىل الدليل األول، فقد مّر ما يدفعه يف الفصل وأّما ما أتى به الناصب من اجلواب عاّم يرد 

السابق عىل هذا، ونزيدر عليه ههنا، ونقول: إّن ما ذكره يف املرتبة األخریة املتعلّقة هبذا اجلواب 
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،  «قلُت: ال شك أّن اختياره حادث.. إلخ»من قوله:  مردودت بأّن كون اختيار البعد حادثًا مسّلمٌّ

االختيار يف الفعل عبارة عن تعلّق إرادة  (1)ختياره غری مسلّم، وبأنّ لكّن عدم كونه صادرًا عنه با

العبد مثالً بالفعل، وهذا التعلّق إرادي مسبوق بتعلّق آخر متعلّق إىل هذا التعلّق وهكذا، وهذه 

 التعّلقات أمور انتزاعيّة اعتبارّية، ال استحالة للتسلسل فيها كام مّر.

يرد عىل الدليل الثاين، فيتوّجه عليه وجوه من اخللل.  وأّما ما أتى به من اجلواب عاّم 

، فإّن ذلك إّنام «مقتىض العلم القديم يسلب القدرة عن ذي القدرة احلادثة»منها منعر قوله: 

يرسّلم لو كان العلم القديم عّلة للمعلوم املقدور، وكان خمالفًا ملا علمه اهلل تعاىل يف األزل، 

مقدوحتان كام مّرت اإلشارة إليه، فظهر أّن ما زعمه الناصب وكلتا املقدمتني کنوعتان 

 الغريق، من باب التدقيق، حقيقت باسم الزريق، ودليل عىل كونه من اجلهل يف بحر عميق.

، فلعّله أراد به أّن اللزوم «لزوم الكفر من باب طاّماته.. إلخ»وأّما ما ذكره من أّن 

ل بحيث ال يشعر به املستدلر ال يلزمه الكفر غری االلتزام، فإذا ألزم الكفر من الدلي

كم به عليه، وأنت خبری بأّن مراد املصنّف أن هؤالء من أصحاب الناصب إن  وال حير

اعرتفوا بصّحة الدليلني بعدما أوضحنا هلم ما يلزم منها يلزمهم الكفر، إذ اللزوم 

ه حّتى تكون من حينئذ يقرتن بااللتزام، ومل يرد أّنه يلزمهم ذلك مع عدم شعورهم ب

باب الطاّمات كام زعمه، فغاية األمر أن خيلص من الكفر من مل يصل إليه كالم 

وإيضاحه للزوم ذلك، وأّما الناصب املتوّرط يف العناد والعصبيّة،  املصنّف 

فيلزمهر التزام كفر أهل اجلاهليّة، بعد اّطالعه عىل تلك املالزمة اجلليّة، أعاذنا اهلل من 

 ة.تلك البليّ 

                                                             

 )املصطفوي(«. مردودت »متعّلقت بقوله « وبأّن االختيار يف فعل العبد.. إلخ: »( قوله 1)



 / املجلد األولو ازهاق الباطل احقاق احلق     513

 

 

[112] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۸االفعال ـ  ةفی اختياري ةاألشاعر هةشب]نسخ 

فلينظر العاقل من نفسه، هل جيوز له أن يقّلد من يستدّل بدليل يعتقد صّحته وحيتجُّ به غدًا يوم »

القيامة وهو يوجب الكفر واإلحلاد؟ وأيُّ عذر هلم عن ذلك وعن اخلروج عن الكفر واإلحلاد؟ فام 

لكفر عىل ما ترى، وتلك هلؤالء القوم ال يكادون يفهمون حديثًا؟ هذه حّجتهم تنطقر برصيح ا

األقاويل التي قد عرفت أّنه يلزم منها نسبة اهلل تعاىل إىل كّل خسيسة ورذيلة، تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا 

كيف هؤالء القوم الذين يقّلدوهنم، فإن استحسنوا ألنفسهم بعد البيان  (1)كبریًا. فليحذر املقّلد وينظر

وإن راجعوا عقوهلم وتركوا اّتباع األهواءر عرفوا احلّق واإليضاح اتباعهمر كفاهم بذلك ضالالً، 

 انتهى. (3)،«(4)اإلنصاف، وّفقهم اهلل إلصابة الصواب (0)بمعنى

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: قد عثرت عىل ما فّصلناهر يف دفع اعرتاضاته املّسوقة املنحولة إىل نفسه من كتب »

عتزلة يف حلس فضالهتم كمثل الزّبال يمرُّ عىل نجاسة األشاعرة ومن فضالت املعتزلة، ومثله مع امل

رجل آكل بالليل بعض األطعمة الرقيقة كامء احلّمص فجرى يف الطريق، فجاء الزّبالر وأخذ احلّمص 

من نجاسته وجعله يلحسه ويتلّذذ به، فهذا ابن املطّهر النجس كالزّبال يمرُّ عىل فضالت املعتزلة، 

سن ويأخذ منها االعرتاضات، و يكّفر به سادات العلامءر ينسبهم إىل أقبح أنواع الكفر، حيسب أّنه حير

 «.صنعًا، نعوذ باهلل من الضالل واهلل اهلادي

  

                                                             

 روا. )املصطفوي(( يف املطبوع من النهج: وليحذر املقّلدون وينظ1)

 ( يف املطبوع من النهج: بعني. )املصطفوي(0)

ثبت هنا. )املصطفوي(«الثواب»( يف املطبوع من النهج: 4)  ، ولكن أرشری يف هامشه إىل موافقة نسخة خطّية للمر

 .105( هنج احلق ص3)



 515 األفعال   يةيف اختيار رةاألشاع هةنسخ شب

 

 

 أقول:

قد اّطلعت عىل ما ذكرناهر يف دفع مدافعته املدخولة املمّوهة التي زّينها له الشيطان، 

قد عدل لعجزه عن إمتام الكالم  وأهّنا هذيان ما أنزل اهلل به من سلطان، وأّنه يف أكثرها

عىل وفق أصول أصحابه األشاعرةر إىل اختيار وضع الدعاوي األخرى الفاجرة 

القارصة، عن مرتبة تلك األصول اخلاُسة، وتقويته للمقصود عىل وجٍه جعل 

 الصبيان عليه ساخرة.

 بكلٍب وما أشّبههر يف اختياره تلك الدعاوي املزّيفة عىل تلك األصول املمّوهة، إاّل 

 خىل عن عظم يف فيه حرصًا عىل ما رآه خياله يف املاء، فضيّع املوجود ومل ينل املقصود.

وأّما متثيله بالزّبال، فكام ذكرناهر سابقًا أنسبر بحال أهل أصفهان، ومحلهم دائاًم 

للزبل إىل األرض اخلبيث املهان، وأّما الفضالت فهي مشتقة من فضل بن روزهبان، 

ان.وعند   االمتحان يركرم الرجل أو هير
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۱]ابطال الكسب ـ 

 املطلب الثاين عرش يف إبطال الكسب.»

هذه األمور الشنيعة وااللتزامات الفضيحة  (1)اعلم أّن أبا احلسن األشعري وأتباعه لـاّم لزمتهم

لم بالرضورة ثبوته، وهو الفرق بني احلركات االختيارّية واحلركات  واألقوال اهلائلة من إنكار ما عر

لكر التجأ إىل ارتكاب قول توّهم هو وأتباعه اخلالص من هذه الشناعات، اجلامدّية وما شابه ذ

والت حني مناص، فقال مذهبًا غريبًا عجيبًا، لزمه بسببه إنكار العلوم الرضورّية كام هو دأبه وعادته 

فيام تقّدم من إنكار الرضورّيات، فذهب إىل إثبات الكسب للعبد، فقال: اهلل تعاىل موجد للفعل، 

 مكتسب له. والعبد

فإذا طرولب بتحقيق الكسب، وما هو؟ وأيُّ وجه يقتضيه؟ وأيُّ حاجة تدعو إليه؟ اضّطرب هو 

 وأصحابه يف اجلواب عنه.

قيب اختيار العبد الفعل، وعدم الفعل  (0)فقال بعضهم: معنى الكسب خلق اهلل تعاىل الفعل عر

قيب اختياره العدم، فمعنى الكسب إجراء العادة بخلق اهلل  الفعل عند اختيار العبد. (4)عر

وقال بعضهم: معنى الكسب أّن اهلل خيلقر الفعل من غری أن يكون للعبد فيه أثر البّتة، لكّن العبد 

يؤّثر يف وصف كون الفعل طاعة أو معصية، فأصلر الفعل من اهلل تعاىل، ووصف كونه طاعة أو 

 معصية من العبد.

 انتهى. (3)،«ال معلوم، مع أّنه صادر عن العبدوقال بعضهم: إّن هذا الكسب غری معقول و

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: لزمهم. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. عدم الفعل»حمّل « عدمه»( يف الطبعة املرعشّية: 0)

 ( لفظ اجلاللة ليس موجودًا يف هذا املوضع من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(4)

 .109-105( هنج احلق ص3)



 511 أبطال الكسب  

 

 

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: قد مّر أّن مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري أّن أفعال العباد االختيارّية خملوقة هلل تعاىل »

مكسوبة للعبد، واملراد بكسبه إّياه مقارنته وإرادته من غری أن يكون هناك منه تأثری أو مدخل يف 

سوى كونه حمال له، هذا مذهب الشيخ، ولو رجع املنصف إىل نفسه علم أنه عىل متن وجوده 

الرصاط املستقيم يف التوحيد وتنزيه اهلل تعاىل عن الرشكاء يف اخللق مع إثبات الكسب للعبد حتى 

تكون قواعد االسالم ورعاية أحكام التكليف والبعثة والثواب والعقاب حمفوظة مرعية من غری 

اد الرشكاء يف اخللق، ونحن إن شاء اهلل تعاىل نفّس كالم الشيخ ونكشف عن حقيقة مذهبه تكلف إجي

 عىل وجه يرتضيه املنصف وينقاد لصحته املتعسف.

فنقول: يرفهم من كالم الشيخ أّنه فّّس كسب العبد للفعل بمقارنة الفعل لقدرته وإرادته تارة، وفّّسه 

وحتقيقهر أّن اهلل تعاىل خلق يف العبد إرادة يرّجح هبا األشياء، وقدرة يصحُّ هبا بكون العبد حماًل للفعل تارة، 

الفعل والرتك، ومن أنكر هذا فقد أنكر أجىل الرضوريات عند حدوث الفعل، وهاتان الصفتان 

موجودتان يف العبد، حادثتان عند حدوث الفعل، فإذا هتيّأ العبد بقبول هاتني الصفتني إلجياد الفعل، 

لك الفعل کكن، واملمكن إذا تعّلقت به القدرة واإلرادة وحصل الرتجيح، فهو يوجد ال حمالة، بقدم وذ

اإلرادة القديمة الدائمة اإلهليّة والقدرة القديمة، فأوجد اهلل هبام الفعل لكوهنام أتّم من اإلرادة والقدرة 

النور الضعيف ويغلبه، فلاّم أوجد اهلل احلادثة، والصفة القوّية تغلب الصفة الضعيفة كالنور القوي يقهر 

تعاىل الفعل وكان قبل اإلجياد هتيّأت صفة اختيار العبد إىل إجياد ذلك الفعل، ولكن سبقت القدرة اإلهليّة 

فأحدثته، فبقي للفعل نسبتانر نسبة إىل العبد، وهي أّن الفعل كان مقارنًا لتهيئة اإلرادة واالختيار نحو 

قيب هتيّأه، فعرّب الشيخ عن هذه النسبة بالكسب، ألّن الغالب يف القرآن حتصيل الفعل وحصول ال فعل عر

ذكرر الكسب عند إرادة ترّتب اجلزاء والثواب والعقاب عىل فعل العبد، ونسبة إىل اهلل تعاىل، وهو أّنه كان 

ّن فعل العبد صفة للعبد، خملوقًا هلل تعاىل موجدًا منه، وهذا معنى كون الفعل خملوقًا هلل مكسوبًا للعبد، ثّم إ

فيكون العبد حماًل له، ألّن كّل موصوف هو حمّل لصفته كاألسود، فإّنه حملُّ السواد، فيجوز أن يرقال باعتبار 

كون الفعل صفة له أّنه كسبه، ومعنى الكسب كونه حماًل له، والثواب والعقاب يرتّتبـ]ـان[ عىل املحّليقة 

طب بواسطة كونه حماًلً له لليبوسة املفرطة، وهل حيسن أن يرقال: مِلَ ترّتب كاإلحراق الذي يرتّتب عىل احل
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اإلحراق عىل احلطب لسبب كونه حماًل لليبوسة؟ واحلالر أّن احلطب مل حيّصل بنفسه هذه اليبوسة، وأيُّ 

قال: مِلَ جع ل ذنب للحطب؟ وهل هذا اإلحراق إاّل الظلم واجلور والعدوان؟ إن حسن ذلكر حسن أن ير

 اهلل تعاىل الكافر حمّل الكفر ثّم أحرقه بالنار؟ والعاقلر يعلم أّنه ال حيسن األول، فال حيسن الثاين.

فّرغ جهدك لنيل ما حّققناهر يف هذا املقام يف معنى الكسب األشعري، لئاّل تبقى لك شبهة، فهذا 

هواة غائلة، واغتاله الغول هناية التوضيح، ولكّن املعتزيل عمى برصه فعظم رضره، ألقته الشبهة يف م

 يف مهّمة هائلة، ونعم ما قلتر )شعر(:

ـــعرِ  ـــن األش ـــقُّ م ـــر احل ـــّل (1)ظه ـــورر ج  والن

ــــزيل ــــي املعت ــــن عم ــــع الشــــمس ولك  طل
 

يف معنى الكسب، وخلط املذاهب واألقوال كاحلامر  (0)فانظر إىل هذا احلّّل اجلاهل، كيف افرتى

 «.تعاىل جيازيه الراتع يف جنّة عالية، قطوفها دانية، واهللر

 أقول:

قد مّر بيانر أّن األشعري يف ذلك عىل شفا جرٍف هار، وسيظهر عند انكشاف الغبار 

أّنه عىل متن فرس أم محار. وقد سبق أيضًا ما يفيدر أّن اهلل تعاىل ال يقبل عن األشاعرة منّة 

الرشك الذي تومّهه الناصب  (4)هذا التمويه الذي سّموه بالتنزيه، وأّنه ال يلزم العدلّية

                                                             

ا األديب البارع يف الشعر، هل يستحسن طبعك األرحيي وذوقك األديب هذا التعبری؟ 1) ( األشعِر أي األشعري! قف أهيُّ

ل هي إاّل ثلجة يف خياره؟ وظنّي أّنه حيث سمع ما هو املشهور من أّنه يسوغ للشاعر ما ال جيوز فام أبرده وما أثلجه، فه

للناثرر أتى هبذا الصنيع، وما درى املسكني البائس بأّن التجويز ليس هبذه السعة التي تؤّدي إىل الوقوع يف الشبهة، إذ 

، وأبو احلسن رئيس األشاعرة مل يكن هو وال جّده أبو األشعر كام يف معاجم اللغة هو الرجل الشعراين بدنه، فراجع

 موسى أشعر البدن! )شهاب الدين(

مع أّن املعنى الذي ذكره موجود يف كتاب األربعني للرازي والروضة البهّية أليب عذبة  ( كيف تسند االفرتاء إليه 0)

 ها؟! )شهاب الدين(واإلبانة أليب احلسن األشعري والتمهيد للباقاّلين واألصول للجويني وغری

( كيف وهم لـاّم أوردوا عىل قول أيب إسحاق االسفرائني، وهو أّن أصل فعل العبد بمجموع القدرتني، أجابوا بأّن 4)

ترشيك قدرة العبد جيوز أن يكون باختيار منه تعاىل بحكمة له تعاىل يف ذلك. كذا ذكره الفاضل البحر آبادي يف حاشيته 
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 السفيه، وأّنه ال يتأّتى لألشاعرة بذلك رعايةر أحكام التكليف والرتغيب والتخويف.

وأّما ما ذكره من التحقيق، فهو باإلعراض حقيق، ألّنا نسّلمر أّن أصل القدرة 

لرشائط واإلرادة خملوقتان يف العبد، لكّن الفعل إّنام يتحّققر باإلرادة اجلازمة اجلامعة ل

وارتفاع املوانع كام سبق، وهي اختيارّية. بيانر ذلك أّنه إذا حصل لنا العلم بنفع فعل 

]تـ[ـتعّلق به اإلرادة بال اختيارنا، لكّن تعّلق اإلرادة به غری كاٍف يف حتّققه ما مل ترص 

جازمة، بل ال بّد من انتفاء كّف النفس عنه حّتى تصری اإلرادة جازمة موجبة للفعل، 

 ومحّية، وذلك الكف أمر فإ
ٍ
ّنا قد نرريد شيئًا، ومع هذا نأبى ونكفُّ نفسنا عنه حلياء

اختياري يستند وجوده عىل تقدير حتّققه إىل وجود الداعي إليه، فإّن عدم عّلة الوجود 

وهكذا، وغاية ما يلزم منه التسلسل يف  (1)عّلة العدم، وعدم الداعي إىل هذا الداعي

ة فيه. وباجلملة، اإلرادة اجلازمة اختيارّية الستناد عدم الكّف العدمات، وال استحال

 املعترب فيها باالختيار، وإن مل تكن نفسها إرادّية، وال يلزم التسلسل املحال.

املمكن إذا تعّلقت به القدرة واإلرادة وحصل الرتجيح تقّدم »وأّما ما ذكره من أّن 

فمن قبيل الرجم بالغيب والرمي يف الظالم،  ،«اإلرادة والقديمة الدائمة واإلهلّية.. إلخ

وخمالف لبدهية عقالء األنام. وأيضًا، يدلُّ ذلك عىل أّن إرادة اهلل تعاىل اختياره لفعل 

من األفعال، فجاز أن يتقّدم عىل فعل العبد، وليس كذلك، ألّنك قد عرفت فيام سبق 

، فال معنى لقوله بقدم اإلرادة أّن إرادته تعاىل عبارة عن العلم بام يف الفعل من املصلحة

 :القديمة إىل إجياد الفعل، وهبذا تندفع شبهة أخرى هلم يف هذا املقام، وهو أّنه

                                                                                                                                               

 ة. )املؤّلف(عىل رشح العقايد النسفيّ 

 )شهاب الدين(«. –أي إىل العدم  –هو الداعي  –أي الوجود  –وعدم الداعي إىل هذا »( والظاهرر أّن العبارة كانت هكذا: 1)
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ــن » ــر م ــد صــدر الكف ــن العــايص، وق ــن الكــافر والطاعــة م ــامن م ــو أراد اإلي ل

الكافر واملعصية مـن العـايصر لـزم أن ال حيصـل مـراد الكـافر والعـايص، فيلـزم 

ــاىل ــون اهلل تع ــزم أن  أن يك ــل يل ــه، ب ــالبني علي ــايص غ ــافر والع ــًا، والك مغلوب

يكون أكثر مـا يقـع مـن عبـاده خـالف مـراده، والظـاهر أّنـه ال يصـرب عـىل ذلـك 

 ۔انتهى «رئيس قرية من عباده

ووجهر الدفع أّنه إذا كان إرادته تعاىل عبارة عن العلم بام يف الفعل من املصلحة، فلو 

مصلحة، ومل خيرت العبد ذلك الفعل بل اختار نقيضهر مل علم اهلل أّن يف الفعل الفالين 

يلزم قدح مغلوبّيته وال نقصه، إذ ليس بني علمه تعاىل باملصلحة يف الفعل وبني عدم 

وتعارض حتّى يلزم هناك املغلوبّية. نعم، لو اختاره تعاىل  (1)اختيار العبد إّياهر تناٍف 

تاره تعاىل للزم املغلوبّية، لكن ما نحنر واختار العبد نقيضه، وحصل خمتار العبد دون خم

 فيه ليس من هذا القبيل.

الغالب يف القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترّتب اجلزاء »وأّما ما ذكره من أّن 

، فمدخولت بأّنه كيف حيمل الكسب الواقع يف «والثواب والعقاب عىل فعل العبد

ئ يف اللغة التي نزل هبا القرآن بيشء القرآن عىل املعنى الذي ذكره األشاعرة مع أّنه مل جي

من املعاين التي ذكروها له؟! وإّنام ذلك اخرتاع منهم من عند أنفسهم فرارًا عن اجلرب 

املحض كام مّر، وهلذا قيل أّن هرب األشعري من اجلرب املحض إىل الكسب كاهلرب 

ارتكاب أمر زائد من املطر إىل امليزاب، إذ قوله به مشتمل عىل مجيع مفاسد اجلربّية مع 

غری معقول، ثّم أيُّ داللة لغلبة ذكر الكسب عند إرادة ترّتب اجلزاء عىل كون املراد من 

الكسب املعنى الذي ذكره األشاعرة دون الفعل بمعناه احلقيقي املساوق للخلق؟ 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: تنايف. )املصطفوي(1)
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منهم عىل وهم؟ واحلقُّ أّن معنى اخللق والفعل واحد، وهو إجياد  (1)وهل هذا إاّل وهمت 

قال أّنه ما مل  يكن، غايةر األمر أّنه إذا كان ذلك اإلجياد بال آلة كام يف فعل اهلل تعاىل ير

قال فعله، وكذا الكالم يف الكسب، فإّنه إّنام  خلقه، وإذا كان بآلة كام يف فعل العبد ير

يرطلق عىل فعل العبد، ألّنه يقصد بفعله إيصال نفع إليه أو دفع مرّضة عنه، ولـاّم كان 

 عاىل منّزهًا عن النفع والرضر ال يرطلق عىل فعله الكسب، فاحفظ هذا.اهلل ت

وأّما ما ذكره من أّن الثواب والعقاب يرتّتب عىل املحَليقة، فهو كرتتيب الذّم عىل 

ً للون كدر، وهو غری معقول كام ال خيفى، والقياسر عىل  اجلامد باعتبار كونه حمالق

وهل حيسن أن يقال مل ترّتب »احلطب واٍه لظهور انتفاء القدرة واإلرادة فيه. قوله: 

وهل هذا إاّل الظلم »، قلنا: نعم، ال حيسن قوله. قوله: «إلخاإلحراق عىل احلطب.. 

، قلنا: ههنا أمران، أحدمها خلق قّوة االحرتاق يف احلطب، وثانيهام «واجلور والعدوان

رصف احلطب نحو اإلحراق بضّم النار إليه، واألّولر ليس بظلم، وال عدوان، ألّن 

خيفى، والثاين ظلم وعدوان، لكنّه  نفعه أكثر من رّضه، وخریهر أعظم من رّشه كام ال

 فعل العبد دونه سبحانه.

مِلَ جعل اهلل الكافر حماًل للكفر ثّم »وأّما قوله: وإن حسن ذلك حسن أن يقال: 

ً «أحرقه بالنار ً للكفر، وإّنام جعله حمالق ، فمدفوعت بأّن اهلل تعاىل مل جيعل الكافر حمالق

ً للفطرة الصحيحة كام ورد يف احلديث امل شهور، وهو باختياره السوء جعل نفسه حمالق

قال:  َ جعل اهلل الكافر حماًل للكفر»للكفر، فلهذا ال حيسن أن ير ال للقياس الفاسد ، «مِل

الذي ذكره الناصب، وخالصةر الكالم يف هذا املقام، أّن الكسب بأّي معنى يررام، ال 

                                                             

 ( يف الطبعة املرعشّية: ومهًا. )املصطفوي(1)
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يء إليه اإلشارة يف كالم يوجب خالصهم عن الشناعة واملالم، ملا مّر وسـ]ـتـ[ـج

من أّن العبد إن استقّل بإدخال يشء يف الوجود بطل ما قالوا أّن قدرة  املصنّف 

العبد ال تؤّثر، وإن مل تستقل فال يكون كاسبًا، ويكون الكلُّ بقدرة اهلل تعاىل، وهو 

 :(1)خمالف للرضورة والربهان. قال البزدوي احلنفي يف أصوله وشارحه اهلندي

أفعــال العبــاد وإن كانــت بقضــاء اهلل وقــدره ومشــّيته وإرادتــه وخلقــه إّن »

وإجيــاده، لكنّــه قىضــ وقــّدر وشــاء حصــوهلا وجودهــا بــآالت العبــاد بعــد خلــق 

ــاعلني الكاســبني، وهــذا جــرب بصــورة  ــار مــنهم وجعلهــم يف صــورة الف االختي

 االختيار منهم وانفعال بصورة الفعل )شعر(:

ـــار بصـــور ـــى واختي  فجـــرب بمعن

 ن أهــدر الصــورة فهــو جــربيفمــ
 

 فال ترتك املعنـى وال هتـدر الصـورِ 

ــدري (0)ومــن ــى فهــو ق ــرك املعن  ت
 

 انتهى. «واحلقُّ واجلمع بينهام

واإلنصافر أّن االختيار الصوري والكسب املحّّل عىل تقدير حتصيل معناه يصلح 

جعله سببًا للعقاب، جلعله سببًا للثواب، ألّنه تفّضل يف املآل كام أرشنا إليه سابقًا، أّما 

فمشكلت جّدًا، ألّنه إذا مل يكن فاعاًل وكان كسبه وفعله صورّيًار كان جعلره للعقاب وبناء 

العقاب عليه باعتبار حقيقة الفعل جورًا وظلام، تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا كبریًا، مع أّنه ال 

 حسبه، فتأّمل.يظهر وجه يف خلق االختيار يف العبد وجعله كاسبًا صورة ومأخوذًا ب

                                                             

لكّل واحد منهام ترمجة مطّولة يف هامش هذا املوضع من الطبعة املرعشّية، ومل نوردمها ملا  ( ترجم السّيد املرعيش 1)

عرفته من ديدنا من االختصار واإلجياز ما وسعنا، ونعتذر ثانيًا ألهل الفضل وإخوة اإليامن، والعذرر عند كرام الناس 

 مقبول. )املصطفوي(

 )املصطفوي(( يف الطبعة املرعشّية حمل الواو فاء. 0)
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وأّما وصّية الناصب للناظرين بتفريّ جهدهم لنيل ما ذكره يف حتقيق الكسب، 

فهي كالكسب، ال حقيقة وال معنى له، ألّنه قد بذل جهده يف إيراد السخف، لرتويج 

 هذا املطلب املستّخف، بام يعجز عنهر كسب غریه، وال يبلّ إليه أحد يف سریه.

قابل ببيتني ارجتلت يف نظمهام، ومها )شعر(:وأّما ما ذكرهر من البيت ف  مر

ــزلٍ  ــعور بمع ــن الش ــعريُّ ع  األش

ــا ــری م ــاعر غ ــد املش ــبه عن ــا كس  م
 

ــوج ــزل (1)ع ــان أع ــاعره كض  مش

ــدار فلكــة مغــزل  دون الشــعور تر
 

فانظروا معارش اإلخوان إىل هذا الناصب الشقي، كيف يبذلر جهده وقواه، يف 

مع ما علم أّنه ذلك الشيخ املبهوت الذي  ترويج فاسد األشعري الذي واّفق هواه،

ورث احلامقة عن جّده أيب موسى، وكان عن العقل والشعور بؤوسًا، فلم يكن له عن 

احلامقة خالص، إىل أن لعب به عمرو بن العاص وأورده طعن العام واخلاص، حتّى 

كي أّن رجاًل رأى يف الطريق  األرض واحدًا من أوالد أيب موسى املذكور يميش يف (0)حر

انظروا إىل هذا األمحق، إّنه يتبخرت يف »: مرحًا متبخرتًا، فقال الرجل لصاحب كان معه

، وأنا أظنُّ أّن ذلك املايش «امليش عىل وجه كأّنه يظن أّن أباه لعب بعمرو بن العاص

 .كان أبا احلسن شيخر هذه البهائم واملوايش، واهللر كاشف الغوايش

                                                             

ع املشاعر مع وحدة الرجل نظرًا إىل تعّدد مواد شعوره، وإشارة إىل أّن 1) ( صفة مشّبهة بمعنى كثر االعوجاج، وإّنام مجر

كّل شعور حاصل له معوج، ويف تشبيه اعوجاج ذلك بذنب طويل معوج لطافة ال ّتفى، ألّن األشعري رئيس ذوي 

 األذناب. )املؤّلف(

 اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: السّكة. )املصطفوي(( يف إحدى النسخ 0)
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[114] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲]ابطال الكسب ـ 

 وهذه األجوبة فاسدة.»

األفعال، فإذا جاز صدورمها عن العبد، فليجز أّما األّول، فألّن االختيار واإلرادة من مجلة 

صدور أصل الفعل منه، وأيُّ فرق بينهام؟ وأيُّ حاجة ورضورة إىل التّمحل هبذا؟ وهو أن ينسب 

القبائح بأُسها إىل اهلل تعاىل، وأن يرنسب اهلل تعاىل إىل الظلم واجلور والعدوان وغری ذلك، وليس 

 بمعلوم.

ا االختيار، فإن كان صحيحًار امتنع إسناده إىل العبد، وكان وأيضًا، دليلهم آت يف نفس هذ

 صادرًا عن اهلل تعاىل، وإن مل يكن صحيحًار امتنع االحتجاج به.

وأيضًا، إذا كان االختيار الصادر عن العبد موجبًا لوقوع الفعلر كان الفعل مستندًا إىل فاعل 

ه الواسطة، وإن مل يكن موجبًا، مل يبق فرق بني هبذ (1)االختيار، إّما العبد أو اهلل، فال وجه للمخلص

االختيار واألكل مثاًل يف نسبتهام إىل إيقاع الفعل وعدمه، فيكون الفعل من اهلل تعاىل ال غری من غری 

 رشكة للعبد فيه.

قبيه،  (0)وأيضًا، العادة غری واجبة االستمرار، فجاز أن يوجد االختيار وال خيلق اهلل تعاىل الفعل عر

 (3)«.هبذا العذر (4)ق اهلل الفعل ابتداًء من غری تقّدم اختيار، فحينئٍذ ينتفي املخلصوخيل

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: قد علمت معنى الكسب كام ذكرهر الشيخ، وأّما هذه األقوال التي نقلها عن األصحاب »

                                                             

 ( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: التخّلص. )املصطفوي(1)

 ( ليست يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(0)

 ملصطفوي(( يف إحدى النسخ اخلطّية املعتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: التخّلص. )ا4)

 .101-109( هنج احلق ص3)



 505 أبطال الكسب  

 

 

رد عىل تلك األقوال فمجاب.  فام رأيناها يف كتبهم، ولكن ما أور

ورد عىل القول األول، وهو أّن االختيار واإلرادة من مجلة األفعال، فباطل، ألهّنام من وأّما ما أر 

مجلة الصفات، وهو يّدعي أهّنام من مجلة األفعال، وأصحابهر قائلون بأّن اإلرادة کّا خيلقها اهلل تعاىل يف 

نه، فإّنه صار قائاًل بأّن بعض العبد، والعبد هبام يرّجح الفعل، فاحلمدر هلل الذي أنطقه باحلق عىل رغٍم م

قال  أفعال العبد کّا خيلقه اهلل تعاىل، ولكن رّبام يدفعه بأّنه من األفعال االضطرارّية، وعني املكابرة أن ير

 االختيار فعل اضطراري.

، وبيانهر أّن االختيار فعل من األفعال، فيكون «دليلهم آت يف نفس هذا االختيار»وأّما قوله: 

، ألّنه کكن، وكلُّ کكن فهو مقدور هلل تعاىل، فاالختيار مقدور هلل، فيكون خملوقًا هلل، فكيف خملوقًا هلل

قيب االختيار؟ فجوابهر أّن االختيار من الصفات التي خيلقها اهلل تعاىل  قال أّن الفعل خيلقه اهلل تعاىل عر

سوسة، ثّم يرتّتب عليه الفعل، فال يأيت أّوالً يف العبد كسائر صفاته النفسانّية وكيفّياهتا املعقولة واملح

ما ذكره من املحذور، ألّنا نختارر أّن الدليل صحيح، وليس هو مسندًا إىل العبد، وهو صادر عن اهلل 

 تعاىل.

وإذا كان االختيار صادرًا عن العبد موجبًا لوقوع الفعلر كان الفعل مستندًا إىل »وأّما قوله: 

، فجوابهر أّنا نختار أّن االختيار صادر عن اهلل تعاىل ال عن العبد، إىل آخر الدليل« فاعل االختيار

 وأيضًا نختارر أّن االختيار ليس موجبًا للفعل.

، قلنا: کنوعت ملا مّر «مل يبق فرق بني االختيار واألكل مثاًل يف نسبتهام إىل إيقاع الفعل وعدمه»قوله: 

قيب توّجه العبد من أّن االختيار صفة توجب العبد التوّجه نحو حت صيل األفعال، وخيلق الفعل عر

 لالختيار والفعل مقارن لذلك االختيار، وليس األكل كذلك، فالفرق واضح.

، «العادة غری واجبة االستمرار، فجاز أن يوجد االختيار وال خيلق اهلل الفعل عقيبه»وأّما قوله: 

 وإن خالفته العادة، ونحنر ال نريد خملصًا فنقول: هذا هو املّدعى، واملراد باجلواز هو اإلمكان الذايت

قيب االختيار  ، انتهى.«بإثبات وجوب خلق الفعل عر
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 أقول:

لم أيضًا أّن معنى الكسب كام ذكره شيخر الناصب ال حمصل له، وأّما األقوال  قد عر

 (0)، ورشح املقاصد للتفتازاين(1)الباقية فهي مذكورة يف كتاب الطوالع للبيضاوي

وغریمها من كتب أهل السنّة، فليرطالع ثّمة، وسيعرتفر الناصب بأّن القول الثاين من 

لم أّن إنكارهر لذلك  هذه األقوال مذهب القايض أيب بكر الباقاّلين من األشاعرة، فعر

 عناد.

وأّما ما ذكره من أّن اإلرادة من مجلة الصفات دون األفعال، فسقوطه ظاهر، ألّن 

صفات هو املريد، وإطالق الصفة عىل اإلرادة مساحمة من باب إطالق ما هو من مجلة ال

املصدر وإرادة املشتق، وكذا الكالم يف الكالم بل العامل والقدرة واحلياة أيضًا، فإّن من 

، وكذا العلمر بمعنى «خواستن»طالع رصف الزنجاين ونحوهر يعلمر أّن اإلرادة بمعنى 

عّمن يدعي رصف عمره يف متداوالت العلوم  من األفعال واملصادر فضالً « دانستن»

 والنوادر.

وأّما ما زعمه الناصب املرتاب من أّن املصنّف نطق بخالف مذهبه يف هذا الباب، 

وارتاح بذلك كأّنه وجد مترة الغراب، فمدفوعت رغاًم ألنفه بام أوضحناه سابقًا من أّن 

لعبد، ثّم القول بأّن االختيار فعل أصل اإلرادة خملوق هلل تعاىل، واإلرادة اجلازمة فعل ل

اضطراري إّنام يكون مكابرة كام ذكره الناصب لو أرريد بذلك أّن االختيار العبد مثالً 

                                                             

، صاحب 915( هو كتاب طوالع النوادر يف علم الكالم، للعاّلمة القايض عبد اهلل بن عمر البيضاوي، املتوّّف بتربيز سنة 1)

 . )شهاب الدين(132التفسری الشهری، وعىل الطوالع رشوحر أشهرها رشح الشيخ شمس الدين حممود األصفهاين، املتوّّف سنة 

، وعليه رشوحر أشهرها رشح 120( املقاصد يف الكالم، للعاّلمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، املتوّّف سنة 0)

 نفسه، وهو املراد هنا. )شهاب الدين(



 501 أبطال الكسب  

 

 

فعلت اضّطر العبد نفسه إليه، وأّما إذا أرريد أّنه فعل اضّطر اهلل تعاىل أو غریه العبد إليه 

إّنام نشأ لهر هذا التوّهم من ، فال، و«اخرت هذا»بأن قال له عىل سبيل اجلرب والقّس: 

مقابلة االختيار للجرب واالضطرار، ومل يعلم أّن أحد املتقابلني رّبام يتعّلق باملقابل 

 ۔مع كوهنام قسمني متقابلني للعلم اآلخر كتعّلق التصّور بالتصديق،

 وأّما ما ذكره من املرتتبتني اآلتيتني يف اجلواب، فمبنامها عىل فهم أّن مراد املصنّف

من االختيار واإلرادة اللذين حكم بكوهنام فعل العبد أصل االختيار واإلرادة، وقد 

 علمت أّن املراد االختيار اجلازم واإلرادة اجلازمة.

، فظاهر «فنقول: هذا هو املّدعى، واملراد باجلواز اإلمكان الذايت.. إلخ»وأّما قوله: 

قبيه أّنه أراد به أّن ما ذكره املصنّف من جواز أن يوج د االختيار وال خيلق اهلل الفعل عر

مّدعانا، واملراد باجلواز املأخوذ يف هذا املّدعى هو اإلمكان الذايت الذي ّتالفه العادة، 

قيبه، وسّلم أّن  ّلم إمكان أن يوجد االختيار وال خيلق اهلل الفعل عر وأنت خبری بأّنه إذا سر

ج اإلمكان إىل الفعل؟ وكيف حيصل العادة غری واجبة االستمرار، فام املانع من خرو

قيب وجود االختيار؟  األمان من الوقوع بأن ال خيلق اهلل الفعل عر
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[115] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۳]ابطال الكسب ـ 

وأّما الثاين، فألّن كون الفعل طاعة أو معصية، إّما أن يكون نفس الفعل يف اخلارج أو أمرًا زائدًا »

عليه، فإن كان األّول كان أيضًا من اهلل، فال يصدرر عن العبد يشء البّتة، فيبطل العذر. وإن كان الثاين 

ز استناد أصل الفعل، وأيُّ كان العبد  مستقاًل بفعل هذا الزائد، وإذا جاز استناد هذا الفعل، فليجر

الفاسدة التي ال تنهض باالعتذار؟ وأيُّ فارق بني الفعلني؟ ومِلَ  (1)رضورة للتمّحل بمثل هذه املعاذير

 أحدمها صادرًا عن اهلل تعاىل واآلخرر صادرًا عن العبد؟ (0)كان

آٍت يف هذا الوصف، فإن كان حّقًا عندهمر امتنع استناد هذا الوصف إىل العبد، وأيضًا، دليلهم 

 وإن كان باطاًلر امتنع االحتجاج به.

وأيضًا كون الفعل طاعة، هو كون الفعل موافقًا ألمر الرشيعة، وكونه موافقًا ألمر الرشيعة إّنام 

فال، وحينئٍذ ال يكون الفعل مستندًا هو يشء يرجع إىل ذات الفعلر إن طابق األمر كان طاعة، وإاّل 

 إىل العبد، ال يف ذاته، وال يف يشء من صفاته، فينتفي هذا العذرر أيضًا كام انتفى عذرهم األول.

وأيضًا، الطاعة حسنة واملعصية قبيحة، وهلذا ذّم اهلل تعاىل إبليس وفرعون عىل خمالفتهام أمر اهلل، 

إذ ال معنى للحسن عندهم سوى صدوره من اهلل تعاىل، فلو وكلُّ فعل يفعله اهلل فهو حسن عندهم، 

كان أصلر الفعل صادرًا من اهلل تعاىلر امتنع وصفه بالقبح، وكان موصوفًا باحلرسن، فاملعصية التي 

تصدر من العبد إذا كانت صادرة عنه تعاىل امتنع وصفها بالقبح، فال تكون معصيةر فال يستحقُّ 

ن من اهلل تعاىل ذّم إبليس وأيب هلب وغریمها، حيثر مل يصدر عنهم  فاعلها الذّم والعقاب، فال حيسر

 قبيح وال معصية، فال تتحّقق معصيته من العبد البّتة.

وأيضًا، املعصية قد هنى اهلل تعاىل عنها إمجاعًا، والقرآن کلوءت من املناهي والتوّعد عليها، وكلُّ ما 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: املحاذير. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: مَلْ يكن. )املصطفوي(0)
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عندهم إاّل ما هنى اهلل تعاىل عنه، مع أهّنا قد صدرت من إبليس هنى عنه فهو قبيح، إذ ال معنى للقبيح 

وفرعون وغریمها من البرش، وكلُّ ما صدر من العبد فهو مستند إىل اهلل تعاىل والفاعل له هو اهلل تعاىل 

 (1)ال غری عندهم، فيكون حسنًا حينئٍذ، وقد فرضناهر قبيحًا حينئٍذ.

إثبات ما ال يرعقل غری معقول، وكفاهم من االعتذار الفاسد وأّما الثالث، فهو باطل بالرضورة إذ 

، وهل جيوز لعاقل منصف من نفسه املصریر إىل هذه اجلهاالت، والدخول (0)واعتذارهم بام ال يعلمونه

يفهمه  (4)يف هذه الظلامت، واإلعراض عن احلق الواضح والدليل الالئح، واملصریر إىل القول بام ال

وال يدري هل يدفع عنهم ما التزموا به أو ال؟ فإّن هذا الدفع وصف من القائل وال السامع، 

علم بعد العلم بالذات، فإذا مل يفهموهر كيف جيوز هلم االعتذار به؟ فلينظر  الصفات، والوصفر إّنام ير

، وال يبقى للقول جمال، وال يمكن االعتذار بمثل هذا (3)العاقل يف نفسه قبل دخوله يف رمسه

 (5)«.املحال

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: القول الثاين الذي ذكره يف معنى الكسب هو مذهب القايض أبو بكر الباقاّلين من »

األشاعرة، ومذهبهر أّن األفعال االختيارّية من العبد واقعة بمجموع القدرتني، عىل أّن تتعّلق قدرة اهلل 

و معصية إىل غری ذلك من األوصاف التي تعاىل بأصل الفعل،وقدرة العبد بصفتهر أعني بكونه طاعة أ

ال ]ترـ[ـوصف هبا أفعاله تعاىل كام يف لطم اليتيم تأديبًا أو إيذاًء، فإّن ذات اللطم واقعة بقدرة اهلل تعاىل 

وتأثریه، وكونه طاعة عىل األّول ومعصية عىل الثاين بقدرة العبد وتأثریه. هذا مذهب القايض، وهو غری 

حاب من األشاعرة لشمول األدّلة املبطلة ملدخلّية اختيار العبد يف التأثری يف أصل مقبول عند عاّمة األص

 الفعلر تأثریه يف الصفة بال فرق، وهذا اإلبطال مشهور يف كتب األشاعرة فليس من خواّصه.

                                                             

 ة: هف! )املصطفوي(( يف الطبعة املرعشيّ 1)

 ( يف املطبوع من النهج: يعلمون. )املصطفوي(0)

 )املصطفوي(«. القول بام ال»حمّل « ما ال»( يف املطبوع من النهج: 4)

 ( الرمس: القرب. )شهاب الدين(3)

 .102-101( هنج احلق ص5)
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وأّما ما أورده عىل معنى الكسب حسبام هو مذهب القايض، فغری وارد عليه، ونحن نبطلهر حرفا 

 ل:بحرف، فنقو

كون الفعل طاعة هو كون الفعل موافقًا ألمر الرشيعة، وكونه موافقًا ألمر الرشيعة إّنام »أّما قوله: 

إىل آخر الدليل، فجوابهر أّنا ال نسّلم أّن كونه موافقًا ألمر الرشيعة « هو يشء يرجع إىل ذات الفعل

كان املراد أّنه ليس صفة للفعل يشء يرجع إىل ذات الفعل، فإّن املراد من رجوعه إىل ذات الفعل، إن 

بل هو ذات الفعل، فبطالنه ظاهر، وإن كان املراد أّنه راجع إىل الذات، بمعنى أّنه وصف للذات، 

 فمسّلم، لكن ال نسّلم عدم جواز استناده إىل العبد باعتبار الصفة، وهذا أّول الكالم.

 معنى للحسن عندهم سوى صدوره وكلُّ فعل يفعله اهلل فهو حسن عندهم، إذ ال»ثّم ما ذكر أّن 

من اهلل تعاىل، فلو كان أصلر الفعل صادرًا من اهلل تعاىلر امتنع وصفه بالقبح، وكان موصوفًا 

، فجوابهر أّن الطاعة حسنة واملعصية قبيحة عند األشاعرة، ولكّن مدرك هذا احلسن «باحلرسن.. إلخ

اىل، فهو حسن بالنسبة إليه، ورّبام يكون قبيحًا والقبح هو الرشع ال العقل، فكلُّ فعل يفعله اهلل تع

، «فلو كان أصل الفعل صادرًا من اهلل تعاىلر امتنع وصفه بالقبح»بالنسبة إىل املحل كاملعايص. قوله: 

قلنا: املعصية صادرة من العبد، خملوقة هلل تعاىل، وكلُّ ما كان صادرًا من اهلل تعاىل كاخللقر امتنع 

بح، فال يلزم يشء کّا ذكره بتفاصيله.وصفه بالقبح، واملعص  ية صادرة من العبد، وجيوز وصفها بالقر

، فنقول: هذا «وأّما الثالث فهو باطل بالرضورة إذ إثبات ما ال يعقل غری معقول»وأّما قوله: 

القول إن صدر عن األشاعرة، يكونر مراد القائل أّن هناك يشء ]ترـ[ـنسب إليه أوصاف فعل العبد، 

من إثبات يشء لئاّل يلزم بطالن التكليف والثواب والعقاب، ولكنّه غری معلوم احلقيقة، وعىل  وال بدّ 

 ، انتهى.«هذا الوجهر ال خلل يف الكالم

 أقول:

ال خيفى أّن القايض إّنام عدل عن تفسری شيخه األشعري إىل هذا لـاّم رأى فساد 

ألشعري، واعرتاف الناصب ذلك، فهو شاهد لنا عىل ما اّدعينا من ظهور فساد كالم ا

بفساد كالم القايض شهادة بأّنه ليس هلم للكسب تفسری له حمّصل، وهلذا قال بعضهم 
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 ، وكفى بذلك شناعة.أّنه غری معقول وال معلوم كام نقله املصنّف 

، «هذا اإلبطال مشهور مذكور يف كتب األشاعرة.. إلخ»وأّما ما ذكره من أّن 

متأّخري األشاعرة، لكنّه من ترّصفات اإلمامّية لظهور فنقول: نعم، مذكور يف كتب 

انقراض املعتزلة قبل ذلك بستامئة سنة تقريبًا، ووضوحر أّن األشاعرة ال هيتّمون بإبطال 

مطالب أنفسهم، بل هم قارصون عن أمثال هذا الدقيق من اإلبطال، ومل يّدع املصنّف 

مه من األشاعرة أو اإلمامّية أن ذلك من خواّصه حّتى يكون وجوده يف كتب من تقدّ 

 مكّذبًا له.

وأّما ما ذكره يف أّول احلرف من جوابه، فانحرافهر عن احلق ظاهر، ألّن غاية ما يلزم 

من جواز إسناد صفة الفعل إىل العبدر أن يكون وصفًا له بحال متعّلقه كحسن الغالم، 

 وهو وصف جمازي ال يصلح لبناء ثواب العبد وعقابه مثاًل عليه.

، فمردودت بام عرفت من «فجوابه أّن الطاعة حسنة.. إلخ»وأّما ما ذكره بقوله: 

بطالن كون احلسن والقبح رشعّيني، وبام مّر من تقبيح قوهلم بأّنه ال قبيح بالنسبة إليه 

 تعاىل، وتزييفر مؤاخذة املحّل بالقبح املخلوق فيه من اهلل تعاىل.

، «هناك يشء ُتنسب إليه أوصاف الفعل.. إلخ مراد القائل أن»وأّما ما ذكره من أّن 

ففيه أّنه إعادة لكالم القائل بعبارة أخرى، ويتوّجه عليه ما يتوّجه عىل ذلك من أّنه 

رميت يف الظالم، فال يصلحر لبناء املذهب عليه واالحتجاج به عىل األقوام، وكفى هذا 

 خلاًل وفسادًا يف الكالم.
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 (۱) (1)املطلب الثالث عرش يف أّن القدرة متقّدمة عىل الفعل»

أّن القدرة التي للعبد متقّدمة عىل الفعل، وقالت األشاعرة ههنا  ذهبت اإلمامّية واملعتزلة كاّفة إىل

ال بزمان وال بآن، فلزمهم من ذلك  (0)قوالً غريبًا عجيبًا، وهو أّن القدرة مع الفعل غری متقّدمة عليه

 حماالت.

ليه حال منها، تكليفر ما ال يرطاق، ألّن الكافر مكّلف باإليامن إمجاعًا منّا ومنهم، فإن كان قادرًا ع

كفرهر ناقضوا مذهبهم من أّن القدرة مع الفعل غری متقّدمة عليه، وإن مل يكن قادرًا عليهر لزمهم 

ْسَعَهاتكليف ما ال يرطاق، وقد نّص اهلل تعاىل عىل امتناعه، فقال:  َكلِّفر اهللّر َنْفسًا إاِلق ور ، والعقلر الَ ير

 دّل عليه، وقد تقّدم.

مكّلف حال كفرهر لزمهم خرقر اإلمجاع من أّن اهلل تعاىل أمره باإليامن، بل وإن قالوا أّنه غری 

 (4)«.عندهم أّنه أمرهم يف األزل وهناهم، فكيف ال يكونر مكّلفًا؟

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: مذهب األشاعرة أّن القدرة احلادثة مع الفعل، وأهّنا تروجد حال حدوث الفعل وتتعّلق »

ة، وال توجد القدرة احلادثة قبله فضاًل عن تعّلقها به، إذ قبل الفعل ال يمكن الفعل، به يف هذه احلال

بل امتنع وجوده فيه، وإن مل يمتنع وجوده قبله بل أمكنر فلنفرض وجوده فيه، فاحلالة التي فرضناها 

تقّدم أهّنا حالة سابقة عىل الفعل ليست كذلك، بل هي حال الفعل، ]و[هذا خلف حمال، ألّن كون امل

عىل الفعل مقارنًا له يستلزم اجتامع النقيضني، أعني كونه متقّدمًا وغری متقّدم، فقد لزم من وجود 

الفعل قبله حمال، فال يكون کكنًا، إذ املمكن ال يستلزم املستحيل بالذات، وإذا مل يكن الفعل کكنًا 

                                                             

 ساقط من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« عىل الفعل: »( قوله 1)

 )املصطفوي(«. مع الفعل»حمّل « ال توجد قبل الفعل بل مع الفعل»من النهج:  ( يف املطبوع0)

 .102( هنج احلق ص4)
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لقدرة بعد الفعل کّا ال يرتصّور، قبله، فال تكون القدرة عليه موجودة حينئٍذ، وال شّك أّن وجود ا

 فتعنّي أن تكون موجودة معه، وهو املطلوب. هذا دليل األشاعرة عىل هذا املّدعى.

وأما ما ذكره من لزوم املحاالت بأّن الكافر مكّلفت باإليامن باإلمجاع، فإن كان قادرًا عىل اإليامن 

خالف مذهبهم، وإن مل يكن قادرًار لزم حال الكفرر لزم أن تكون القدرة متقّدمة عىل الفعل، وهو 

تكليف ما ال يرطاق، فجوابهر أّنا نختار أّنه غری قادر عىل اإليامن حال الكفر، وال يلزم وقوع تكليف ما 

ال يرطاق، ألّن رشط صّحة التكليف عندنا أن يكون اليشء املكّلف به متعّلقًا بالقدرة، أو يكون ضّده 

حاصل يف اإليامن، فإّنه وإن مل يكن مقدورًا له قبل حدوثه لكّن تركه متعّلقًا للقدرة، وهذا الرشط 

 ، انتهى.«بالتلّبس بضّده الذي هو الكفر مقدور له حال كونه كافراً 

 أقول:

قد أجاب أصحابنا عن الدليل الذي نقله عن األشاعرة أّوالً بالنقض بالقدرة 

ل وقوع الفعل وجود تعّلقها ال يلزم من وجود القدرة القديمة قب»القديمة، فإن قيل: 

قبله، فالقدرة القديمة تعّلقها مع الفعل، ومقدورّية الفعل إّنّم جتب يف زمان تعّلق 

فليجز مثل ذلك يف القدرة احلادثة، وهو أن تكون نفسها موجودة  ، قلنا:«القدرة به

حصول »قبل الفعل، وتعلُّقها مقارنًا للفعل، وثانيًا باحلل، وهو حتقيقر معنى قوله: 

 :، بأّنه قرد يراد به معنيان«الفعل قبل وقوعه حمال

 ۔أّن حصول الفعل يف زمان قبل زمان الفعل مرشوطًا برشط كونه قبله حمالاألّوُل، 

أّن حصول الفعل يف زمان قبل زمان حصوله لكن غری مرشوط برشط  ،والثاين

كونه قبله حمال. ال اشتباه يف استحالة املعنى األّول، لكنّه ال ينايف املقدورّية وإمكان 

حصول الفعل من القادر، ألّن هذا املحال مل يلزم من وجود الفعل يف ذلك الزمان 

مع فرض كون ذلك الزمان قبل زمان الفعل وحده حتّى يلزم امتناعه قبله فيه بل منه، 

مقارنًا لعدمه، فيكونر هذا املجموع حماالً دون الفعل وحده، بل هو کكن يف ذاته قطعًا، 
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فال يتّصف باالمتناع الذايت، بل االمتناع بالغری، وذلك ال ينايف تعّلق القدرة به، 

وصفر كونه زمان وقوع  واملعنى الثاين غری حمال، فإّنه يمكن أن يزول عن ذلك الزمان

الفعل، وحيصل بدله وصف كونه زمان وقوع الفعل، فال يلزم اجتامع النقيضني، وهذا 

ام يقال:  إذ يمتنع كونه قائاًم وقاعدًا، وليس بمحال يف  «قعود زيد حمال برشط قيامه»كر

 زمان قيامه، إذ يمكن أن ينعدم القيام، ويوجد بدله القعود هذا.

رشط صّحة التكليف عندنا أن »واب لزوم املحاالت من أّن وأّما ما ذكره يف ج

فمردودت  «يكون اليشء املكّلف به متعّلقًا للقدرة أو يكون ضّده متعّلقًا للقدرة.. إلخ

 بأّنه مبنيٌّ عىل أّن القدرة متعّلقة بأحد الطرفني، وقد مّر ما فيه، فتذّكر.
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲ـ  (1)أّن القدرة متقّدمة عىل الفعل]

هي إلخراج الفعل من العدم إىل ومنها االستغناء عن القدرة، ألّن احلاجة إىل القدرة إّنام »

الوجود، وهذا إّنام يتحّقق حال العدم، ألّن حال الوجود هو حال االستغناء عن القدرة، ألّن الفعل 

حال الوجود يكون واجبًا، فال حاجة إىل القدرة، عىل أّن مذهبهم أّن القدرة غری مؤّثرة البّتة، ألّن 

، فبحثهم عن القدرة حينئٍذ يكون من باب الفضول، ألّنه املؤّثر يف املوجودات كّلها هو اهلل تعاىل

 (0)«.خالف مذهبهم

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: احلاجة إىل القدرة اّتصاف العبد بصفة ّترجه عن االضّطرار حّتى يصحُّ كونه حماًل »

االختيار، للثواب والعقاب، إذ لو مل تكن هذه القدرة حادثة مع الفعلر ال تتحـ]ـّقـ[ـق له صورة 

ىص، وال يلزم من عدم كون القدرة مؤّثرة يف الفعل  واهلل تعاىل حكيم خيلق األشياء ملصالح ال حتر

 ، انتهى.«االستغناء عنها من مجيع الوجوه، وال يلزم أن يكون البحث عنها فضوالً 

 أقول:

أن  من البنّي أّن الصفة التي خيرج االّتصافر هبا العبد من االضّطرار يف الفعل جيب

تكون مؤّثرة يف الفعل، وإاّل لكانت لغوًا ضائعًا، وأيضًا إذا مل تكن القدرة مؤّثرةر كيف 

يرعلم حدوثها مع الفعل؟ وكيف ]تـ[ـتحّقق هبا صورة االختيار مع أّن القول بالصورة 

ال معنى له؟ وأيضًا، قد مّر أّن القدرة صفة تؤّثر عىل وفق اإلرادة، وقال شارح العقائد 

                                                             

 ساقط من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« عىل الفعل: »( قوله 1)
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فإذا مل تكن قدرة العبد مؤثرة مل ، «صفة أزلية تؤثر يف املقدورات عند تعّلقها ّبا»أهّنا 

 تكن قدرة.

، ففيه أّن «اهلل تعاىل حكيم خيلق األشياء ملصالح ال حُتىص»وأّما ما ذكره من أّن 

حيتمل »املصنّف مل يقل أّن مصلحة خلق القدرة منحرصة يف التأثری حتّى يتّجه أن يرقال: 

، بل الكالم يف أّن املصلحة يف خلق «للحكيم يف خلقه مصالح أخرى ال حُتىص أن يكون

القدرة يف العبد كام يدلُّ عليه مفهومًا هو التأثری يف الفعل، فإذا مل تكن مؤّثرة مل تكن 

حاجة يف ذلك إىل خلقها، ويكون البحث عنها من هذه اجلهة فضوالً، وهذا ال ينايف 

أخرى وملصلحة أخرى، وهل الذي ذكره الناصب إاّل مثل اعتداد البحث عنها من جهة 

إّن هذه املصلحة ال »، فإذا قيل له: «إّن الفرس خملوقة ملصلحة الكتابة»أن يرقال مثله: 

، جييب بأّنه جيوز أن «تظهر يف الفرس، فيكون القول بكون تلك مصلحة خلقه لغواً 

ىص، وفساده کّا ال خيفى. هذا ويرقال هلم:  يكون يف خلق الفرس مصالح أخرى ال حتر

أليس تأثری القدرة يف الفعل آكد من تأثری اآللة؟ فال بّد من بىل، فيرقال: إذا كان فاقد اآللة 

وتأثریها عندكم يعذر يف الرتك وجب مثله يف فاقد القدرة وتأثریها، فيكون الكافر 

 الفعل: متى يقدر معذورًا يف ترك اإليامن! ويرقال هلم يف قوهلم بعدم تقّدم القدرة عىل

أحدنا عىل االنتقال من الشمس إىل الظل؟ إن قلتم يقدر وهو يف الشمسر تركتم 

يقدر حالة »مذهبكم، وإن قلتم وهو يف الظلر فأيُّ حاجة إىل القدرة حينئذ؟ فإن قالوا: 

، قلنا: ليس بني كونه يف الشمس وكونه يف الظل حالة تسّمى حالة االنتقال، «االنتقال

تقّدمة عىل أحدمها متأّخرة عن اآلخر. ويرقال هلم: ما عندكم يف رجل قتل وتكون م

نفسهر أقدر عىل قتلها وهو حي؟ فهو الذي نقول، أو وهو ميت؟ فكيف يقدر املّيت عىل 

 أن يقتل؟ ثّم إذا كان قد حصل املوت بالقتل فعىل أّي يشء قدر؟
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۳ـ  (1)أّن القدرة متقّدمة عىل الفعل]

مقارنة للفعل، وحينئٍذ يلزم أحد ومنها إلزام حدوث قدرة اهلل أو قدم العامل، ألّن القدرة »

األمرين، وكالمها حمال، ألّن قدرة اهلل تعاىل تستحيل أن تكون حادثة، والعامل يمتنع أن يكون قدياًم، 

وألّن القدم مناف للقدرة، ألّن القدرة إّنام تتوّجه إىل إجياد املعدوم، فإذا كان الفعل قدياًم امتنع استناده 

شياء بحثر هؤالء القوم عن القدرة للعبد، والكالم يف أحكامها مع أّن إىل القادر، ومن أعجب األ

القدرة غری مؤّثرة يف الفعل البّتة، وإّنه ال مؤّثر غری اهلل، فأيُّ فرق بني القدرة واللون واملقدار وغریها 

اً  (0)بالنسبة إىل الفعل إذا كانت غری مؤّثرة وال مصّححة لتأثریه؟ قال أبو عّل بن سينا لعّل »عليهم:  ردق

 ، انتهى.(4)«. «القائم ال يقدر عىل القعود

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: حاصل هذا االعرتاض أّن كون القدرة مع الفعل يروجب حدوث قدرة اهلل تعاىل أو قدم »

مقدوره تعاىل إذ الفرض كون القدرة واملقدور معًا، فيلزم من حدوث مقدوره تعاىل حدوث قدرته، 

قدرته قدم مقدوره، وكالمها باطالن، بل قدرته أزليّة إمجاعًا، متعّلقة يف األزل بمقدوراته،  أو من قدم

فقد ثبت تعّلق القدرة بمقدورها قبل حدوثه، ولو كان ذلك کتنعًا يف القدرة احلادثةر لكان کتنعًا يف 

باقية خمالفة يف املاهّية القديمة أيضًا، وأجاب شارح املواقف عن هذا االعرتاض بأّن القدرة القديمة ال

للقدرة احلادثة التي ال جيوز بقاؤها عندنا، فال يلزم من جواز تقّدمها عىل الفعل جواز تقّدم حادث 

عليه، ثّم إّن القدرة القديمة متعّلقة يف األزل بالفعل تعّلقًا معنوّيًا ال يرتّتب عليه وجود الفعل، وهلا 

                                                             

 ساقط من الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(« عىل الفعل: »( قوله 1)

ل أشهر من نار عىل علم، وللمؤّلف  ( للسّيد املرعيش 0) كذلك ترمجة له يف  ترمجة مطّولة له مل نوردها هنا، والرجر
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وجبًا لوجوده، فال يلزم من قدمها مع تعّلقها املعنوي قدم تعّلق آخر حال حدوثه تعّلقًا حادثًا م

 آثارها، فاندفع اإلشكال بحذافریه.

وأّما ما ذكره من التعّجب من بحث األشاعرة عن القدرة مع القول بأهّنا غری مؤّثرة يف الفعل، 

، فالبحث فباحلرّي أن يتعّجب من تعّجبه، ألّن القدرة صفة حادثة يف العبد، وهي من صفات الكامل

عنها لكوهنا من األعراض والكيفّيات النفسانّية وعدم كوهنا مؤّثرة يف الفعل من مجلة أحواهلا 

باحث عنها.  املحمولة عليها، فلم مل ير

وأّما قوله أّن ال فرق بينها وبني اللون، فقد أبطلنا هذا القول فيام سبق مرارًا بأّن اللون ال نسبة له 

لق مع الفعل ليرتّتب عىل خلقها صورة االختيار وخيرج هبا العبد من اجلرب  إىل الفعل، والقدرة ّتر

طلق القدرة تر »املطلق، ويرتّتب عىل فعله الثواب والعقاب والتكليف، واهلل أعلم. قال اإلمام الرازي: 

ى ة التي هي بحيث متّ ة العضليّ ة، وهي القوّ األفعال املختلفة احليوانيّ  مبدأة التي هي د القوّ عىل جمرّ 

اآلخر حصل  الضدّ  ت إليها إرادةر ى انضمّ ين حصل ذلك الضد، ومتّ الضدّ  ت إليها إرادة أحدر انضمّ 

ة طلق عىل القوّ تر  ين سواء، وهي قبل الفعل والقدرة أيضاً نسبتها إىل الضدّ  أنّ  ذلك اآلخر، وال شّك 

اجتمعا يف الوجود، بل هي إىل  وإاّل  ،ين معاً ق بالضدّ ا ال تتعلّ أهّن  املستجمعة لرشائط التأثری، وال شّك 

 مقدور غریها بالنسبة إىل مقدور آخر، وذلك الختالف الرشائط، وهذه القدرة مع الفعل، ألنّ  كّل 

ة املستجمعة ر التام، ولعّل الشيخ األشعري أراد بالقدرة القوّ وجود املقدور ال يتخلف عن املؤثّ 

د ة أرادوا بالقدرة جمرّ واملعتزلّ ، ينق بالضدّ ال تتعلّ ا وأهّن ، ا مع الفعلولذلك حكم بأهّن ، لرشائط التأثری

ة، فهذا وجه اجلمع بني قها باألمور املضادّ فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلّ ، ةة العضليّ القوّ 

، وهبذا خيرجر جواب أيب عّل ابن سينا حيث قال: لعّل القائم ال يقدر عىل القعود، فإّنه غری (1)«املذهبني

ة املستجمعة لرشائط التأثری، وهو قادر بمعنى أّنه صاحب القوة أّنه مل حيصل له بعد القوّ قادر، بمعنى 

 ، انتهى.«ةالعضليّ 
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 أقول وباهلل التوفيق:

جواب شارح املواقف کّا ذكر الشارح اجلديد للتجريد أيضًا من غری إيراد عليه،  إنّ 

كالم  ، ألنّ ه مردودت إىل اآلن، وقد سنح يل عند النظر إىل هذا املقام أنّ  وكنتر أظنّه وارداً 

صفات اهلل تعاىل   ذهبوا إىل أنّ لـاّم م أهّن  بيانهر لألشاعرة. عىل إلزام آخر  ف مبنيٌّ املصنّ 

م رشك عن أن يلزمهر  ا ليست جواهر حذراً حوا بأهّن وقد رّص ، موجودات زائدة قائمة به

النحصار املوجود يف  أن تكون أعراضاً  فال بدّ ، وات القديمةالنصارى القائلني بالذ

 ة وقدرة العبد بكون أحدمها عرضاً فالتزام التفرقة بني القدرة اإلهليّ ، اجلوهر والعرض

الالزم هلم  لزام، فظهر أنّ اإلم قصدوا به الفرار عن ها دون األخرى حتكّ بقائز ال جيوّ 

ف من املصنّ  م البارد، واآلخر ما ذكرهر ن التحكّ م إحدامها ما ذكرناهر  أمران.يف احلقيقة 

الناصب يف استفادته من كالم شارح املواقف مع أداء ذلك إىل  لزام الوارد، فحالر اإل

 ة مطلوبه وتضعيف مهروبه كحال احلامر الذي أشار إليه الشاعر بقوله )شعر(:تقويّ 

ــهِ  ــتفيد لنفس ــامرر ليس ــب احل  ذه
 

ـــان ـــهر أرذن ـــا ل ـــآب وم ـــًا ف  قرن
 

للجمع بني املذهبني، ففاسد، إذ  وأّما ما زعمه من أّن كالم الرازي يصری وجهاً 

اإلمام إن أراد بالقدرة  أنّ  ، وحاصلهر ه عليه ما اعرتض به صاحب املواقف أيضاً يتوّج 

 ـ]ـت[فليس، فليست مستجمعة لرشائط التأثری، وإن أراد احلادثة، القدرة القديمة

 رة.مؤثّ 

صل بام يتّ  فهو مدخولت ، خيرج هبذا جواب أيب عّل بن سينا ها ما ذكره من أنّ وأمّ 

ة التي يكون هلا التأثری  القوّ القدرة ليست إاّل  لترصحيه فيه بأنّ  عّل بذلك من كالم أيب

عليه هبذا  ردُّ ة املستجمعة لرشائط التأثری، فكيف ير ه بالقوّ ه عىل من فّّس ة، وردُّ بالقوّ 
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وقد بالّ يف ذلك حتّى  والقوانني؟ن لألوضاع سالمي املقنّ اإلوهو احلكيم  التفسری

حكم بالعمى عىل القائل به من بعض األوائل، والذين وافقوهم من األشاعرة حيث 

 قال يف فصل القّوة والفعل والقدرة والعجز من إهلّيات الشفا:

القــوة تكــون مــع الفعــل وال  نّ إ :وقــد قــال بعــض األوائــل وغــاريقون مــنهم»

أيضا قوم مـن الـواردين بعـده بحـني كثـری، فالقائـل هبـذا القـول م وقال هبذا تتقدّ 

كأنه يقول: إن القاعـد لـيس يقـوى عـىل القيـام، أي ال يمكـن يف جبلتـه أن يقـوم 

ــاب  ــه ب ــه أن ينحــت من ــيس يف جبلت ــوم؟ وأن اخلشــب ل ــف يق ــم، فكي ــا مل يق م

فكيف ينحـت؟ وهـذا القائـل ال حمالـة غـری قـوي عـىل أن يـرى ويبرصـ يف اليـوم 

 انتهى. «ىاحد مرارا، فيكون باحلقيقة أعمالو

وكذا التفسری الذي ، عىل وفق اإلرادة (1)رالقدرة صفة تؤثّ  ما اشتهر من أنّ  وأيضاً 

شعر إطالقها عىل ما اجتمع الرشائط، وير  عن شارح العقائد يدفع وقوعر  سابقاً  نقلناهر 

عن ، لخالصارتكبوه ل ركحيل عمرو بن العاص، ل عنيده اصطالح جديد ومتحّ بأنّ 

 .والت حني مناص، تشنيع اخلواص
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 الرابع عرش يف أّن القدرة صاحلة للضّدين.املطلب »

ذهب مجيع العقالء إىل ذلك عدا األشاعرة، فإهّنم قالوا القدرة غری صاحلة للضّدين، وهذا ض

مناٍف ملفهوم القدرة، فإّن القادر هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل، وإذا شاء أن يرتك ترك، فلو فرضنا 

اآلخر مقدورًا، فلم يلزم من مفهوم القادر أّنه إذا شاء أن القدرة عىل أحد الضّدين ال غریر مل يكن 

 ، انتهى.(1)«يرتك ترك

 قال الناصب خفضه اهلل:

عىل كون القدرة عندهم مع  ين بناءً ق بالضدّ القدرة الواحدة ال تتعلّ  أقول: مذهب األشاعرة أنّ »

ين أو متضادّ  ـ]ـا[كان سواءت  ،ق بمقدورين مطلقاً القدرة الواحدة ال تتعلّ  نّ أالفعل ال قبله، بل قالوا 

 بمقدور واحد، ق إاّل بل القدرة الواحدة ال تتعلّ ، وال عىل سبيل البدل ال معاً ، متامثلني أو خمتلفني

ما نجده عند صدور أحد املقدورين مغاير ملا نجده عند صدور  أنّ  وال شّك ، ا مع املقدوروذلك ألهّن 

ة ق بجميع مقدوراته املتضادّ قدرة العبد تتعلّ  ة أنّ ميّ مذهب املعتزلة ومن تابعهم من اإلما، واآلخر

 ال عىل الوجه الذي ذكره اإلمام الرازي، فإنّ ، النزاع لفظي وأنا أقول: ولعّل ، ةوغری املتضادّ 

وهو الكائن عند حدوث ، بمقدور واحد قاً فرد من أفراد القدرة احلادثة متعلّ  األشاعرة جيعلون كّل 

قة بجميع املقدورات، وهذا ال ينايف متعلّ  ق، واملعتزلة جيعلون القدرة مطلقاً فرد له متعلّ  فكلُّ ، الفعل

الفرد من أفراد القدرة احلادثة إذا حدث وحصل  نّ أق واحد، واملعتزيل ال يقول جعل كل فرد ذا تعلّ 

ين، وهذا ق بالضدّ تتعلّ  القدرة احلادثة مطلقاً  نّ أ بل يقولر ، هبضدّ  قر  ذلك الفرد ال يتعلّ منه الفعل فعنّي 

 .لتأمّ ، ]فـ[ـلفظيٌّ  ال ينفيه األشاعرة، فالنزاعر 

ين ال يكون ه إذا مل تصلح القدرة للضدّ ألنّ  ،وجب عدم كون القادر قادراً ه ير ا ما ذكره من أنّ وأمّ 
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ريد ه إن أر عن ذلك أنّ  ، فاجلوابر ال قادراً  راً مضطّ  عىل عدم الفعل وهو الرتك، فيكونر  الفاعل قادراً 

ه وأنّ ، ق قدرته متعنّي مقدوره ومتعلّ  ريد به أنّ فهو کنوع، وإن أر ، فعله غری مقدور له أنّ  راً بكونه مضطّ 

 ، فإنّ راً وال منازعة لنا يف تسميته مضطّ ، عيه ونلتزمهما ندّ  ال مقدور له هبذه القدرة سواه، فهذا عنير 

اء من مجيع جوانبه ه بنّ من أحاط ب أال ترى أنّ  القدرة.نايف االضطرار بمعنى امتناع االنفكاك ال ير 

ه ا ومنهم مع أنّ ه قادر عىل الكون يف مكانه بإمجاع منّ ب من جهة إىل أخرى فإنّ بحيث يعجز عن التقلّ 

 ، انتهى.«؟ال سبيل له إىل االنفكاك عن مقدروه

 أقول:

 مذمومًا. عليه يكون ملوماً  القدرة مع الفعل مهدوم، فالبناءر  القول بأنّ  أنّ  قد مرّ 

 داً كونه متفرّ  ، وهو دليلر اً جدّ  فساقطت  ،اً د به من جعل النزاع لفظيّ أظهر التفرّ ا ما وأمّ 

ل د القدرة بالواحدة وبدّ قيّ  حيثر  الً الناصب أوّ  فيهمبناه عىل ما خان  وذلك ألنّ  ،فيه

هنا وغریه يف هف املسألة عىل وجه عنون به املصنّ  قها هبام، فإنّ ين بتعلّ صالحيتها للضدّ 

أقول: »: ين، وقال الناصب عند تقرير املبحثالقدرة صاحلة للضدّ  وهو أنّ ، غریه

 عىل ما ذكرنا من أنّ  ، ويدلُّ «مذهب األشاعرة أّن القدرة الواحدة ال تتعّلق بالضّدين

شارح  قها كالمر الكالم يف أصل القدرة بال قيد الواحدة ويف صالحيتها دون تعلّ 

 العقائد يف مسألة االستطاعة حيث قال:

ــدّ  إنّ » ــاحلة للض ــدرة ص ــد أيب الق ــيحنين عن ــف ــدرة املرصــوفة إىل  ى أنّ ة حّت الق

، ق يف املتعّلــال اخــتالف إاّل . الكفــر هــي بعينهــا القــدرة التــي ترصــف إىل اإليــامن

 ۔«لخ.. إوهو ال يوجب االختالف يف نفس القدرة

 املسألة التي نحنر  أحدمها موضعنيرموافقة من أيب حنيفة مع املعتزلة يف  ]وهذه[

هي بعينها القدرة التي »: يف قوله فإنّ ، مسألة بقاء األعراضوالثاين وهو ظاهر، ، فيها

 وهو معتزيلٌّ ، الستقامة بقاء األعراض كام ذهب إليه املعتزلة تسليم «ترصف إىل اإليّمن
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ومنهم الزخمرشي احلنفي ، رون من املعتزلة يف الفروعده املتأّخ عند التحقيق، وهلذا قلّ 

، مجاعاإليف مقام  الً الع عىل هذه اخليانة التي ارتكبها الناصب أوّ وبعد االطّ ، املعتزيل

 نقلهر  كالمٍ أخذ ذلك من  هر عها عليه يف مقام التفصيل، ولعلّ ما فرّ  للناظر فسادر  يظهرر 

 ذلك عليه، والناصب غرّی  ردّ  بيل ذلك، ثمّ عنه قر  شارح العقائد بعد الكالم الذي نقلناهر 

 قال الشارح: أهواه.ه ملخالفته ملا عىل وفق هواه، وترك ردّ الكالم نحو تغيری 

ــإن أر » ــأنّ ف ــب ب ــراد أنّ  جي ــدرة إن صــلحت للضــدّ  امل ــث ين لكنّ الق ــن حي ــا م ه

ــ ــون إاّل التعّل ــدامها ال تك ــق بإح ــه حّت ــي  ى إنّ  مع ــل ه ــا للفع ــزم مقارنته ــا يل م

ة بـالرتك، قـومـا يلـزم مقارنتهـا للـرتك هـي القـدرة املتعلّ ، قة بالفعـلالقدرة املتعلّ 

ر فيـه تصـوّ قـة بالضـد، قلنـا: هـذا ال ير مـة متعلّ ا نفس القدرة فقـد تكـون متقدّ وأمّ 

 انتهى. «الكالم بل هو لغو من نزاع

 :وجهنيمن  فمردودت ، ا ما ذكره من اجلواب عن إلزام املصنفوأمّ 

والناصب مل ، بمنافاته ملفهوم القدرة عىل ما ذكرهر  ف قد استدّل املصنّ  أنّ  أحدمها

واعرتض عليه بالرتديد الذي ذكره، ، ف عىل وجه آخرر كالم املصنّ ض له وحرّ يتعرّ 

کنوع، بل يتوّجه االعرتاض فيام ذكره  كان االعرتاض عىل كالم نفسه فحرصر  وحيثر 

ىص،   مظلم، وذلك ألنّ  من التنويرأّن ما ذكرهر  وثانيهّمعليه من الفساد واخللل ما ال حير

إن كانت تلك اإلحاطة املستلزمة لعدم االنفكاك ر مجيع جوانبهاء من من أحاط به البنّ 

قبل ذلك عىل االنفكاك من ذاك املضيق،  ه كان قادراً عليه أنّ  فيصدقر ، بفعل نفسه

 ،اه يف ذلك املضيقوإن كان بإجبار غریه و إدخاله إيّ ، ينصاحلة للضدّ  فتكون قدرتهر 

 ه كان قادراً عليه أنّ  ال يصدقر ، قيقاع يف ذلك املضياإلمسلوب القدرة عند  كانفحيث 

ام حيكم رف إنّ العر  ألنّ ، ه قادر عىل الكون يف ذلك املضيقعليه أنّ  فال يصدقر  يشء،عىل 
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ه نّ أ عىل الكون وعدمه واملفروض خالفه، فقوله عىل قدرته إذا كان قبل ذلك قادراً 

بام  ذلك مردودت مجاع يف اإلدعوى  قادر عىل الكون يف مكانه كذب كام ال خيفى، عىل أنّ 

االختالفات الواقعة بني املعتزلة  عند عدّ  قال ذكره الرازي يف بعض كتبه حيثر 

 املسألة:واألشاعرة يف هذه 

مـن  کنوعـاً  هـل يكـونر  اليشـء،املمنـوع مـن مجيـع أضـداد  أنّ  الثـاين االختالفر »

وذلك كمـن أحـاط بـه بنـاء حمكـم مـن مجيـع جوانبـه مـانع لـه مـن  اليشء؟ذلك 

ــع اجلهــات مــن الســكون يف ذلــك املكــان؟  کنوعــاً  هــل يكــونر ، احلركــة إىل مجي

ــائي املنــع ــه اجلب ــة  واســتدّل ، فالــذي ذهــب إلي ل األوّ  مســالكرعــىل ذلــك بثالث

ــ ه إذا كــان قــادراً املالزمــة أّنــ کتنــع، وبيــانر  ، عدم كــل مــانعــىل الســكون وقــد عر

ن مــن فعــل املــتمكّ  فهــو أنّ ، ا بيــان انتفــاء الــالزمأّمــبالرضــورة. ن الزم فــالتمكُّ 

ــدنا أن يكــون متمكّ  اليشــء ــاً يســتدعي عن ــه، والســكونر  ن ــه وترك ــن فعل ــری  م غ

 انتهى. «إليه عىل ما ال خيفى رت هو مضطّ  بل، ن من تركهمتمكّ 
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 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 املطلب اخلامس عرش يف اإلرادة.»

اإلرادة  ألنّ ، ه مريدفإنّ  قادر كلُّ ذهبت اإلمامّية ومجيع املعتزلة إىل أّن اإلنسان مريد ألفعاله، بل 

، فأثبتوا صفة زائدة عليه، يف ذلك ا نفس الداعي، وخالفت األشاعرةر هّن ، وإصفة تقتيض التخصيص

 ال مؤثر إاّل  (1)هوأنّ ، إليه عن اهلل ومستنداً  الفعل إذا كان صادراً  أعجبها، ألنّ ووهذا من أغرب األشياء 

ثبات اإلطريق  ثبوهتا لنا؟ ألنّ  (4)يمكنوكيف ؟ عىل ثبوت اإلرادة ينئذٍ ح دليل يدلُّ  فأيُّ ، (0)تعاىلاهلل 

ام يقدر عىل الرتك، فالقدرة صاحلة لإلجياد والرتك، وإنّ  (3)القادر كام يقدر عىل الفعل كذلك هو أنّ 

يتخصص أحد املقدورين بالوقوع دون اآلخر بأمر غری القدرة املوجودة وغری العلم التابع، فاملذهب 

 .لم وجوده بالرضورة، وهو القدرة واإلرادةعليهم ما عر  ه ألنفسهم سدّ وختاراالذي 

؟ اتات وجيحد الوجدانيّ باع من ينكر الرضوريّ هل جيوز له اتّ ، فلينظر العاقل املنصف من نفسه

؟ وهل يسوغ (9)اجلامد وحركة (5)ةق بني حركاته االختياريّ ه فرّ ه قادر مريد؟ وأنّ عاقل يف أنّ  وهل يشكُّ 

بعت  اتّ ة عند اهلل تعاىل بأيّن له املحاّج  وهل تتمُّ ؟ هاقل أن جيعل مثل هؤالء وسائط بينه وبني ربّ لع

دت من تعلم بالرضورة بطالن قوله؟ وهل سمعت حتريم التقليد يف كيف قلّ  ل يومئذٍ سأوال ير ، هؤالء

 البالغ، وقد علينا إاّل ه؟ وما لربّ  جوابه غداً  فكيف ألمثال هؤالء؟ فام يكونر  ًا،الكتاب العزيز مطلق

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: وكان. )املصطفوي(1)

 ( ليست يف الطبعة املرعشّية. )املصطفوي(0)

 ( يف الطبعة املرعشّية: يمكنهم. )املصطفوي(4)

 ( يف املطبوع من النهج: كذا. )املصطفوي(3)

 خطّية معتمد عليها يف املرعشّية: اإلرادّية. )املصطفوي(( يف املطبوع من النهج ونسخة 5)

 ( يف الطبعة املرعشّية: حركته اجلامدّية. )املصطفوي(9)
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 .(1)«املستقيم عىل معتقده ، ويستمرّ زلـلـهِ  عن لنا يف هذا الكتاب لریجع الضالُّ طوّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: هذا املطلب ال يتحّصل مقصودهر من عباراته الركيكة، والظاهرر أّنه أراد أّن األشاعرة ال »

الفعل إىل اهلل، وأّنه ال مؤّثر إاّل هو يوجب عدم إثبات  يقدرون عىل إثبات صفة اإلرادة، ألّن إسناد

صفة اإلرادة، وقد علمت فيام سبق بطالن هذا، فإّن وجود القدرة واإلرادة يف العبد معلوم 

 بالرضورة، وكوهنام غری مؤّثرتني يف الفعل ال يوجب عدم ثبوهتام يف العبد كام مّر مرارًا، واهللر أعلم.

ت قد كّرره مّرات، ومن كثرة التطويل الذي كّله حشو، حصل له اخلجل، وما ذكرهر من الطاّما

 وما أحسن ما قلتر يف تطويالته )شعر(:

ــوت  ــلر حش ــت والتطوي ــد طّول  وق

 وقــالوا احلشــو ال التطويــل لكــن
 

 وفــــيام قلتــــهر نفــــعت قليــــل

ـــل ـــوت طوي ـــهر حش ـــك كّل  كالم
 

 انتهى. «

 أقول:

يام سلف عىل وجه ال مزيد عليه، وال تتوّجه قد بّينقا سابقًا برطالن ما ذكره الناصب ف

 مناقشة إليه، فتذّكر.

احلشو يف العبارات، فهو إّنام يليق  وأّما ما نسبه إىل املصنّف من الطاّمات، وإيرادر 

بأصحابه احلشو امللقّبني باحلشوّية، وحاشا عن أن يروجد يف كالم املصنّف العلم 

العاّلمة حشو أو تطويل ال يؤّدي إىل طائل، كام ال خيفى عىل فصيح عن التعّصب 

نه عن مائل، وإّنام نسبه الناصب إىل التطويل، لبرعده عن فهم كالم أهل التحصيل، وكو

 املصنّف يف فزع وعويل.
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مع أّن يف شعر املربود ما ال خيفى من احلشو املردود. أّما يف البيت األول، فألّن قوله 

ّقق من مغايرهتام يف علم املعاين، فيكون تطويالً بال  (1)التطويل حشو غری بصحيٍح ملا حر

وده، ألّن املردود حشوًا. وأّما يف البيت الثاين، فألّن قوله طويل حشو ال يناسب مقص

طلق الكالم الطويل.  هو التطويل ال مر

خماطبًا إّياهر بام يستحّقهر من  ،يف مقابلة ما أنشده من شعره احلشو الذميم وها أنا أقولر 

 (0)الطعن والشتم األليم )شعر(:

 أراك عــىل شــفا جــرف عظــيم

ـــاً  ـــرزق أديب ـــت مل تر ـــك أن  لعل

 وأنت احلشـو تعـزى احلشـو جهـالً 

ـــه كـــوحٍي  ـــن كـــالم براعت  م

ــاً  ــرت حلن ــذي أكث ــت ال ــا أن  أّم

ــك ــظ ركي ــن لف ــت م ــم أّلف  وك

ــوت ــوت العنكب ــن بي ــن م  ألوه

ــوع جهــل ــاًم مــن ج ــعر دائ  لتبل

 تعيــد القــول ِمــْن ســلف إىل َمــنْ 

 بــام أوعيــت جوفــك مــن قضــيم

 لكـــي يعركـــك عركـــًا لألديـــم

 إىل عـــايل كـــالم مـــن علـــيم

 يراعتـــه عصـــا ليـــد الكلـــيم

ـــالبهيم ـــًا ك ـــقر نعيق ـــد تنع  وق

ــيم ــول عق ــن ق ــت م ــم رّتب  وك

 وأهون مـن قـوى العظـم الـرميم

 فضـــوالً قائـــهر طبـــع اللئـــيم

 مـــــــــرارًا رّدهر رّد امللـــــــــيم

                                                             

التطويل أن يزيد اللفظ عىل األصل املراد، ال لفائدة وال »( قال املحّقق التفتازاين يف رشحه املخترص عىل تلخيص املفتاح: 1)

 )شهاب الدين(«. اللفظ الزائد معيّنًا. واحلشو أن يزيد اللفظ عىل األصل املراد، ال لفائدة ويكون اللفظ الزائد معيّناً يكون 

( أقول: ليس يل أن أحرشر نفيس غری ّتّصص، فلذا ال ألجر يف شأن هذه األبيات كحاطب ليل، وأرجو من أهل العربّية 0)

يها من اختالل الوزن أو األلفاظ، وليعذرين أهل الفضل عىل قصور باعي. رحم أن ينظروا فيها ويضبطوا ما قد يكون ف

 اهلل امرًء عرف قدر نفسه، ومل يتعّد طوره. )املصطفوي(
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ـــدهر ـــه يف ســـالف ال ـــة أّن  كفاي

 كمن يأكلر خـرى مـن غايـة احلمـق

 لقــد أنشــدت وأنشــدنا جـــزاءً 

ـــن ـــذا ولك ـــل ه ـــزاء عاج  ج

ــدين اهلل نفســ ــد هاجــت ل  یلق

 اج الطبـع مـع حلمـي وحسـبيوم
 

ــالم  ــرى الك ــرى جم ــتقيمج  املس

 ملــا قــد كــان خبــزًا يف القــديم

ــريم ــالعّز الك ــت ب ــا أن ق م ــذر  ف

ـــيم ـــار اجلح ـــاًل ن  سترصـــىل آج

ــد الكــريم ــحت عن ــذري واض  فعر

 معــاذ اهلل مــن غضــب احللـــيم
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[121] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 املطلب السادس عرش يف املتوّلد.»

بوا يف وتشعّ ، ة يف ذلكأهل السنّ  (1)د من أفعالنا مستند إلينا، وخالفذهبت اإلمامّية إىل أّن املتولّ 

بعدها فهو من طبع  وما حيصلر ، اإلرادة ه ال فعل للعبد إاّل أنّ  (0)رفزعم معمّ ، مذهب ذلك وذهبوا كّل 

 .املحل

 الفكر. وقال بعض املعتزلة: ال فعل للعبد إاّل 

 املحل.بطبع  فهو واقعت  (5)وما جتاوزها، قدرته يف حمّل  (3)وجده ما ير ال فعل للعبد إاّل  :(4)اموقال النظّ 

 .(9)اهلل تعاىلاملتولد من فعل  وذهبت األشاعرة إىل أنّ 

، دعىل املتولّ  ا نستحسن املدح والذمّ فإنّ ، عاقل ما هو معلوم بالرضورة عند كّل  وقد خالف الكلُّ 

ا، ومن كابر عىل العلم بالصدور عنّ  فرعت  سن املدح والذمّ والبناء والقتل وغریها، وحر  (1)كاملبارش للكتابة

 ، انتهى.(2)«فقد كابر مقتىض عقله (1)،سن مدح الكاتب والبناء املجيدين يف صنعتهام املتبوعني فيهاميف حر 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: خالفت. )املصطفوي(1)

يف تدقيق القول بنفي الصفات إّنه أعظم القدرّية »ما لفظهر:  12ص 1( هو معّمر بن عّباد السلمي. قال الشهرستاين يف امللل ج0)

إىل آخر ما قال، وعّد منها إنكار « ونفي القدر خریه ورّشه من اهلل والتكفری والتضليل عىل ذلك، وانفرد عن أصحابه بمسائل

 قدمه تعاىل، ومنها أّنه تعاىل مل خيلق غری األجسام، ومنها عدم تناهي األعراض، إىل غری ذلك، فراجع. )شهاب الدين(

 من هذا املجّلد. )املصطفوي( 2۲3 ع ترمجته يف هامش الصحيفة( راج4)

 ( يف املطبوع من النهج: يوجد. )املصطفوي(3)

 ( يف املطبوع من النهج: جياورها. )املصطفوي(5)

 ( ليست هذه الكلمة يف املرعشّية. )املصطفوي(9)

 ( يف املطبوع من النهج: كالكتابة. )املصطفوي(1)

 )املصطفوي(«. املترّبعني هبا»، ويف نسخة خطيّة من النسخ املعتمد عليها يف املرعشيّة: «البارعني فيها»النهج: ( يف املطبوع من 1)

 .144-140( هنج احلق ص2)
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 قال الناصب خفضه اهلل:

وهو أن  ،قالوا بالتوليد ،باً ورأوا فيها ترتّ   أسندوا أفعال العباد إليهملـاّم أقول: اعلم أّن املعتزلة »

واملعتمد يف إبطال التوليد عند  ،نحو حركة اليد وحركة املفتاح آخراً  يوجد فعل لفاعله فعالً 

، للفعل ه حملٌّ فألنّ ، للعبد ب املدح والذمّ ا ترتّ وأمّ  ابتداًء،د مجيع املمكنات إىل اهلل تعاىل األشاعرة استنا

فال يلزم خمالفة الرضورة ، ب عىل فعله، وإن أحدثه اهلل تعاىل بقدرتهوكذا ما يرتتّ  ،له وكاسبت  ومبارشت 

 ، انتهى.«مراراً  مرّ كام 

 أقول:

من استناد بعض املمكنات كقبائح األفعال إىل  مراراً  اهر نق بام بيّ  ما اعتمد عليه مهدومت 

 ،ي إىل طائله ال يؤدّ وأنّ ، من إبطال القول بالكسب العبد دونه تعاىل، وبام أوضحناهر 

 مرت.واستقم كام أر  رفتذكّ ، وال يرجع إىل حاصل
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[122] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 (۱) ۔املطلب السابع عرش يف التكليف»

كّلف عباده فعل الطاعات واجتناب املعايص، وأّن  (1)ال خالف بني املسلمني يف أّن اهلل تعاىل

التكليف سابق عىل الفعل. وقالت األشاعرة ههنًا مذهبًا غريبًا عجيبًا، وهو أّن التكليف بالفعل حالة 

 ، انتهى.(0)«الفعل ال قبله، وهذا يلزم منهر حماالت

 قال الناصب خفضه اهلل:

الفعل والتكليف ال يكون إاّل حال القدرة، فيلزم  أقول: لـاّم ذهبت األشاعرة إىل أّن القدرة مع»

 ، انتهى.«أن يكون التكليف مع الفعل، وهذا يشء لزم من القول األّول

 أقول:

واهلل  ،ما لزم منه من القول الثاين إبطالنا للقول األول، فيلزم إبطالر  تقد عرف

 .املستعان

                                                             

 ( ليست هذه الكلمة يف املرعشّية. )املصطفوي(1)

 .144( هنج احلق ص0)
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[123] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲ ـ التكليف]

 حماالت.وهذا يلزم منه »

والواجب غری  ،الفعل حالة وقوعه يكون واجباً  يكون التكليف بغری املقدور، ألنّ  أنّ ، لاألوّ 

 ، انتهى.(1)«مقدور

 قال الناصب خفضه اهلل:

، بل ما أوجبته القدرة احلادثة فهو مقدور لتلك الواجب غری مقدور مطلقاً  م أنّ أقول: ال نسلّ »

ق به تعلّ  ، وإذا صار مقدوراً القدرة التي أوجبها، وكذلك فعل العبد بعد احلصول، فيكون مقدوراً 

 ، انتهى.«التكليف وال حمذور فيه

 أقول:

 مقدوراً  بل خمالف إلمجاع العقالء، كيف ولو كان الواجب، هذا املنع مكابرة

وهو سفسطة ال  ،أيضاً  مقدوراً  حركة املرتعش والساقط من املنارة مثالً  ـ]ـت[لكان

 .ّتفى

                                                             

 .144( هنج احلق ص1)
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[124] 

 املصنّف رفعه اهلل:قال 

 [۳ ـ التكليف]

الثاين يلزم أن ال يكون أحد عاصيًا البّتة، ألّن العصيان خمالفة األمر، فإذا مل يكن األمر ثابتًا إاّل »

حالة الفعل، وحالة العصيان هي حالة عدم الفعل، فال يكونر مكّلفًا حينئٍذ، وإاّل لزم تقّدم التكليف 

 لكّن العصيان ثابت باإلمجاع ونّص القرآن.عىل الفعل، وهو خالف مذهبهم، 

 .آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبلر ، وَواَل َأْعِص َلَك َأْمًرا، وَأَفَعَصْيَت َأْمِريقال اهلل تعاىل: 

 ويلزم انتفاء الفسق الذي هو اخلروج من الطاعة أيضًا.

الرضورّيات؟ فإّن كل عاقل  فلينظر العاقل لنفسه، هل جيوز ألحد تقليد هؤالء الذين طعنوا يف

وا اهللقَ أّن الكافر عاٍص، وكذا الفاسق.  يعلم بالرضورة من دين النبي  قر ِذيَن َآَمنروا اتق َا الق َيا َأهيُّ

وا َقْواًل َسِديًدا  مْ  َوقرولر نروَبكر ْم ذر ْم َوَيْغِفْر َلكر ْم َأْعاَمَلكر ْصلِْح َلكر لف ، فأيُّ سداٍد يف هذا القول املخاير

 ، انتهى.(1)«لنصوص القرآن؟

 قال الناصب خفضه اهلل:

 أقول: األمر عندنا قديم أزيل فكيف يرنسب إلينا أّن األمر عندنا مل يكن ثابتًا إاّل حالة الفعل؟»

، فنقول: کنوع، ألّن األمر إذا توّجه إىل املكلف «حالة العصيان حال عدم الفعل»وأّما قوله: 

فعل املأمور أو ال يفعل، فإن فعل املأمور فهو مطيع، وإن فعل غریه فهو وتعّلق به، فهو إّما أن ي

قال أّن  عاص، فالطاعة والعصيان يكونان مع الفعل، والتكليف حاصل معه، فكيف يصحُّ أن ير

 العصيان حال عدم الفعل والعصيان صفة الفعل وحاصلت معه؟

كّلف، فإن وافق األمر فهو طاعة، واحلاصلر أّن عصيان األمر خمالفة، وإذا صدر الفعل عن امل

وإن خالفه فهو عصيان، فالعصيان حاصل حال الفعل، وال يلزم أصاًل من هذا الكالم أن ال يكون 

                                                             

 143-144( هنج احلق ص1)
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 العصيان ثابًتا.

، وإقامة األدّلة عىل هذا املّدعى، فهو من باب طاّماته وإقامته «والعصيان ثابت»وأّما قوله: 

 ، انتهى.«الرشع، مّتفقت عليهالدالئل الكثریة عىل مّدعى رضوري يف 

 أقول:

األمر الذي ذهب  ، فإنّ ه جاهل بمذهبه أيضاً هنا أنّ هيظهر من كالم الناصب 

حتقيقه يف مسائل  سيجيءأصحابه إىل قدمه هو األمر املعنوي الذي ال معنى له كام 

 ام هو باألمر التنجيزي لظهور أنّ إنّ  أصول الفقه دون األمر التنجيزي، والتكليفر 

 األزيل.عىل األمر املعنوي  الع لهر ف ال اطّ املكلّ 

حالة العصيان حالة عدم  وهو أنّ ، ا ما ذكره من منع ما زعمه قول املصنفوأمّ 

ف ام قول املصنّ الناصب خان يف النقل، وإنّ  نّ أ قطعاً  فهو منع وارد، لكن نعلمر ، الفعل

ومل يقبل  ،فالم املصنّ العصيان حال عدم األمر، وهذا هو الذي يرتبط به باقي ك نّ أ

العصيان حال  نّ أ مةف العاّل عن املصنّ  فضالً  فاضلت  املنع كام ال خيفى، وكيف يقولر 

 الناصب.  فعل املعصية كام ذكرهر العصيان ليس إاّل  مع أنّ ، عدم الفعل

الكالم  ألنّ ، له عى الرضوري، فرضوريٌّ ة الكثریة عىل املدّ ا إقامة املصنف األدلّ أمّ و

الكالم عىل قدر فهمه،  مع من كان من شأنه املكابرة عىل الرضوري، فيلزمه سوقر 

 :م معه عىل مقدار عقله ملا قد قيلوالتكلّ 

 خـويش قـول آهنـگ امصد دـرده دسـت كـرده
 

 تــا بــو كــه آن ســخن بمــذاق تــو در شــود
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[125] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۴ ـ التكليف]

الثالث، لو كان التكليف حالة الفعل خاّصة ال قبله، لزم إّما حتصيل احلاصل أو خمالفة التقدير، »

 بالرضورة، فاملقّدم مثله.والتايل باطل بقسميه 

بيانر الرشطّية أّن التكليف إّما أن يكون بالفعل الثابت حالة التكليف أو بغریه، واألّول يستلزم 

حتصيل احلاصل، والثاين يستلزم تقّدم التكليف عىل الفعل، وهو خالف الفرض، وأيضًا هو 

 ، انتهى.(1)«املطلوب، وأيضًا يستلزم التكرار

 اهلل:قال الناصب خفضه 

 التكليف.أقول: نختارر أّن التكليف بالفعل الثابت حالة »

هنا ، وهقلنا: حتصيل احلاصل هبذا التحصيل ليس بمحال ،«يستلزم حتصيل احلاصل: »قوله

 ، انتهى.«فهو حاصل هبذا التحصيل، فال حمذور، جد مع القدرة والفعلالتكليف ور  كذلك، ألنّ 

 أقول:

يف رشحه للمنهاج  (0)م الفاضل البدخيش احلنفييكفي يف إظهار عناد الناصب كال

 حيث قال:

ــقُّ » ــول: واحل ــألة أنّ  أق ــذه املس ــارشة يف ه ــل املب ــف قب ــزم أن ال وإاّل ، التكلي  ل

الصـالة بالصـالة بعـد دخـول  وتـاركر ، بـاإليامن فـاً يكون الكافر حـال كفـره مكلّ 

 «.تارك املأمور به أصالً  ذمّ الوقت، وأن ال ير 

                                                             

 .143( هنج احلق ص1)

حمّمد بن احلسن البدخيش، من فقهاء احلنفّية، ومن مؤّلفاته منهاج العقول يف رشح منهاج األصول، وهو املعنيُّ يف املتن، ( 0)

 هـ. )املصطفوي( 200ومن مؤّلفاته كذلك حاشية عىل حترير القواعد املنطقّية يف رشح الرسالة الشمسّية. تويّف سنة 
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 :(1)ةاملناقشة لفظيّ  عن الزحف جاعالً  العضدي فراراً قال الشارح و

ام ال خالف يف ثبـوت التكليـف بالفعـل قبـل حدوثـه وينقطـع بعـد الفعـل، وإّنـ»

 .«لخإ ..؟ه هل هو باق حال حدوثه ال ينقطع أم الاخلالف يف أنّ 

وأّما ما ألزمه املصنّف من لزوم حتصيل احلاصل، فهو کّا ذكره الشارح العضدي يف 

الفاضل التفتازاين  املقام بعبارة أخرى، وهي لزوم إجياد املوجود، وأجاب عنهر هذا 

والشارح البدخيش للمنهاج بام ذكره الناصب ههنا ظنًّا منه أّنه وجد مترة الغراب، أو 

الالزم من كون  مّس عرب األتراب، مع أّنه غری متوّجه عىل عبارة الكتاب، وذلك ألنّ 

ف هو حتصيل احلاصل وجود حال التكليف كام ذكره املصنّ التكليف بالفعل الثابت امل

الثابت بتحصيل سابق عىل هذا التحصيل، ال بنفس هذا التحصيل كام ال خيفى، 

 .–إن شاء اهلل تعاىل  –وسيجيء هلذا مزيدر إيضاٍح يف املسائل األصولّية 

                                                             

وقال الشارح العضدي فرارًا عن الزحف »ي وليست للمؤّلف، أعني قوله: ( قد تكون هذه العبارة للبدخيش احلنف1)

 ، فإن صّح ذلك فهي مّتصلة بام سبق، فليرالحظ ويرصلح. )املصطفوي(«جاعاًل املناقشة لفظّية
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[126] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 (۱۔ )لب الثامن عرش: يف رشائط التكليفاملط»

 ذهبت اإلمامّية إىل أن رشائط التكليف سّتة.

بح أمر اجلامد، وهو إىل األّول، وجود املكّلف المتناع تكليف املعدوم،  فإّن الرضورة قاضية بقر

يا »اإلنسان أقرب من املعدوم، وقربح أمر الرجل عبيدًا يريد أن يشرتهيم وهو يف منزله وحده ويقول: 

ه كلُّ عاقل سفيهًا، وهو إىل اإلنسان املوجود أقرب.«سامل قم ويا غانم كل وخالفت األشاعرة  ، ويعدُّ

َا النقاسر عدوم وخماطبته واإلخبار عنه فيقول اهلل تعاىل يف األزل: يف ذلك، فجّوزوا تكليف امل َيا َأهيُّ

مر  وْا َربقكر ، وال نوح هناك، وهذه مكابرة يف إِنقا َأْرَسْلنَا نروًحا، وال شخص هناك ويقول: اْعبردر

 ، انتهى.((1))«الرضورة

 قال الناصب خفضه اهلل:

اخلطاب موجود يف األزل  وأنّ ، إثبات الكالم النفساينأقول: قد عرفت جواب هذا يف مبحث »

 ق عند وجودهم وال قبح يف هذا، فإنّ التعلّ  وحيدثر ، حسب الكالم النفساينبقبل وجود املخاطبني 

 ليخاطب به العبيد الذين يريد أن يشرتهيم بأن خياطبهم بعد االشرتاء ال يعدُّ  ر يف نفسه كالماً من زوّ 

 .سفيهاً 

م يقولون أهّن  السابقنايف ما أثبته يف الفصل زوا تكليف املعدوم، فهذا ير األشاعرة جوّ  ما ذكر أنّ  ثمّ 

التكليف مع الفعل، وليس قبله تكليف، فإذا كان وجود التكليف عند األشاعرة مع الفعل، فهل  نّ أ

 ، انتهى.«جيوز عندهم أن يقولوا بتكليف املعدوم؟
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 أقول:

عليه  يرجع إىل العلم كام يدلُّ أّن الكالم النفيس بطال الكالم النفساين إا عند نق قد بيّ 

الكالم ، و«لخ.. إمن زور يف نفسه كالما ليخاطب به فإنّ »هنا: هقول الناصب  أيضاً 

ة اخلطاب واألمر واخلطاب والنهي، فإثبات الكالم النفيس عىل الوجه هنا يف صحّ ه

ريد بالكالم النفيس األزيل ما األزل، ولو أر  بح األمر واخلطاب يفاملذكور ال يدفع قر 

كام ال  واألمر قبيح غری معقول أيضاً ، فهو كاخلطاب، ق يف ضمن اخلطاب واألمريتحقّ 

 خيفى.

ف إىل األشاعرة من جواز تكليف املعدوم املصنّ  ـ]ـه[ما نسب ما ذكره من أنّ  ثمّ 

غاية ما يلزم من ذلك  بأنّ  مردودت  التكليف مع الفعل من أنّ  إليهم سابقاً  ينايف ما نسبهر 

لو مل يثبت النقل ، نعم ف.ه اعرتاض آخر عىل األشاعرة بتنايف أقواهلم ال عىل املصنّ توّج 

 بريءه خان يف النقل، وهو بحمد اهلل تعاىل ف أنّ ه عىل املصنّ يف أحد املوضعني لتوّج 

 ع، واهلل أعلم.عن ذلك كام ال خيفى عىل املتتبّ 
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[127] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۲ـ  رشائط التكليف]

، وخالفت ((1))قاملطلتكليف الرضيع وال املجنون  فال يصحُّ  ،ف عاقالً املكلّ  كونر ، الثاين»

ؤاخذ املولود حال هل حيكم عقله بأن ير ، فلينظر العاقل هؤالء.زوا تكليف األشاعرة يف ذلك، وجوّ 

مؤاخذة املجنون املطبق عىل  وهل يصحُّ  والزكاة؟والدته بالصالة وتركها وترك الصوم واحلج 

 ، انتهى.((0))«؟!ذلك

 اهلل:قال الناصب خفضه 

أقول: مذهبر األشاعرة أّن القلم مرفوع عن الصبي حّتى يبلّ احللم وعن املجنون حّتى يفيق، »

 ، انتهى.«عادته يف االفرتاء والكذب واالخرتاع (4)وما ذكرهر افرتاء حمض كام هي

 أقول:

زوا تكليف جوّ م عليه أهّن  والدليلر ، ال مذهب األشاعرة ،مضمون احلديث ما ذكرهر 

بل  ،ستبعد منهم القول بجواز تكليف الصبي واملجنونقبيل ذلك، فال ير  ام مرّ املعدوم ك

 أوىل باجلواز من تكليف املعدوم كام ال خيفى، وكيف ينكر ذلك مع ذكر امتكليفه

ه األمر باملعرفة إن توّج  وا بأنّ م احتجّ فإهّن  ؟عليهم يف كتب األصول احتجاجهم والردّ 

 ثبت املطلوب، الستحالة معرفة األمر قبل وإاّل عىل العارف لزم حتصيل احلاصل، 

اَلَة ولقوله تعاىل: ، الغرامة جتب عىل الصبي املجنون وبأنّ ، مراآلمعرفة  اَل َتْقَربروا الصق

                                                             

 ( يف املرعشّية: املطبق. )املصطفوي(1)

 .145( هنج احلق ص0)

 )املصطفوي(( يف املرعشّية: هو. 4)
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َكاَرى   وإجياب الغرامة ال ، ال باألمر املعرفة واجبة عقالً  أنّ  واجلوابر ، َوَأْنترْم سر

وجوب ضامن قيمة التلف وثبوت الزكاة  نّ يستلزم الوجوب عىل املجنون والصبي، فإ

هلم، بل هو من باب األسباب  وليس ذلك تكليفاً ، قان بأفعاهلميف أمواهلم ال يتعلّ 

بل من جهة  غری مأمور هبا من جهة الشارع زاملميّ  ف بإخراجها الويل، وصالةر واملكلّ 

هنا من هن املراد بالسكرا الويل، وخطابه مفهوم للصبي بخالف خطاب الشارع، وبأنّ 

 .وهو الثمل، الطرب ومل يزل عقله مبادئظهرت منه 

املسألة الثانية ال جيوز »: فقال الشارح البدخيش للمنهاج عند قول املصنّ  وأيضاً 

ا القائلون بجواز التكليف باملحال فقد وأمّ » :«تكليف الغافل من أحال تكليف املحال

زين املجوّ  ، وال ريب أنّ «لخ.. إبعضهماختلفوا فيه، فاجلمهور ذهبوا إىل جوازه ومنعه 

الغافل يشمل تكليف الصبّيان واملجانني،  وتكليفر ، للتكليف باملحال هم األشاعرة

 فصّح ما نسبه املصنف ههنا إليهم كام ال خيفى.
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[128] 

 رفع اهلل درجته:قال املصنّف 

 [۳ـ  رشائط التكليف]

الثالث فهم املكلف، فال يصحُّ تكليف من ال يفهم اخلطاب قبل فهمه، وخالفت األشاعرة يف »

ذلك، فلزمهم التكليف باملهمل وإلزام املكّلف معرفته ومعرفة املراد منه، مع أّنه مل يروضع ليشء البّتة 

راد منه يشء أصاًل. فهل جيوز للعاق  ، انتهى.(1)«ل أن يرىض لنفسه املصری إىل هذه األقاويل؟وال ير

 قال الناصب خفضه اهلل:

أقول: مذهب األشاعرة أّنه ال يصحُّ خطاب املكلفني بام ال يفهمونه کّا يتعّلق باألمر والنهي، »

كاملقّطعات يف وما ال يتعّلق به اخترلف فيه، فذهب مجاعة منهم إىل جواز املخاطبة بام ال يفهمه املكّلف 

 ، انتهى.«أوائل السور، ولكن ليس هذا مذهب العاّمة

 أقول:

جلامعة من األشاعرة كام اعرتف  ف كون ذلك مذهباً كفى يف صدق كالم املصنّ 

 إىل الكل بدليل قول شاعرهم: ا التشنيع يف ذلك فراجعت وأمّ ، الناصب

 چــه از قــومی يكــی بــی دانشــی كــرد
 

 انــه كــه را منزلــت مانــده نــه مــه ر
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[129] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۴ـ  رشائط التكليف]

يصحُّ التكليف باملحال، وخالفت األشاعرة فيه، فجّوزوا  الرابع، إمكانر الفعل من املكّلف، فال»

تكليف الزمن الطریان إىل السامء، وتكليفر العاجز خلق مثل اهلل تعاىل وضّده ورشيكه وولد له، وأن 

عاقبه عىل ذلك، وتكليفه الصعود إىل السطح العايل بأن يضع رجاًل يف األرض ورجالً عىل السطح،  ير

رمًا عند اهلل تعاىل حيث نسبهر وكفى من ذهب إىل هذا ن إىل إجياد ذلك،  قصًا يف عقله وقّلة يف دينه وجر

جواب هذا القائل إذا وقف بني  ما يكونر  (1)رى  طاق، وتر  بام ال ير إاّل  اً ف أحده تعاىل مل يكلّ بل مذهبهم أنّ 

َكلِّفر اهللقر  :فيه نّ ، وإبت القرآن العزيزكيف ذهبت إىل هذا القول وكذّ : وسألهر ، يدي اهلل تعاىل ال ير

ْسَعَها  ، انتهى.»(0)َنْفسًا إاِلق ور

 قال الناصب خفضه اهلل:

طاق عىل ثالث ما ال ير  أنّ  طاقأقول: قد عرفت يف الفصل الذي ذكر فيه بيان تكليف ما ال ير »

كتكليف أيب هلب ، فاقواألوىل واقعة باالتّ ، مراتب، وال جيوز التكليف بالوسطى دون الثالثة

طاق مل يقع، ولقوله التكليف بام ال ير  بأنّ  وهذا بحسب التجويز العقّل، واالستقراء حيكمر ، يامنباإل

ْسَعَها: تعاىل َكلِّفر اهللقر َنْفسًا إاِلق ور ه يفرتي مع هذا الرجل أنّ  هذا مذهب األشاعرة، والعجبر . ال ير

مطالعة كتاب يف الكالم عىل مذهب األشاعرة وسمع  فق لهر ه مل يتّ فكأنّ ، عليه يعرتضر  الكذب ثمّ 

من اهلل ومن  (4)يستِح مل  هذه عقائد األشاعرة، ثمّ  ر بينهم أنّ دهم من مشاخيه من الشيعة، وتقرّ عقائ

 ، انتهى.«هبذه الرتهات واملزخرفات وأتىالناظر يف كتابه 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: أوترى. )املصطفوي(1)

 .149-145( هنج احلق ص0)

 ( يف املرعشّية: يستحي. )املصطفوي(4)
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 أقول:

 الوجه الذي ذكره تفصيل املراتب عىل أنّ  (1)قد سبق يف الفصل الذي ذكره الناصب

إِنق  ف عليهم من قبيله افرتاء من املصنّ ما ظنّ  سمن وال يغني عن جوع، وأنّ ال ير 

من  ال يقدر عىل إخراج نقدٍ  الناصب العاجز املسكني حيثر  ، لكنّ َبْعَض الظقنِّ إِْثمت 

نكر مذهبه، وأخرى ف من كالم أصحابه، وتارة ير عيد املزيّ فتارة ير  ه للشغب،كيسه يموّ 

 .من ذلك إن شاء اهلل تعاىل بيشءيطری من غصن إىل غصن، وال حميص له 

                                                             

( يعني بالفصل هنا املناقشة حسبام اصطلحنا عليه، وهي املناقشة احلادية والسبعون من مناقشات هذا الكتاب الواقعة 1)

 وما بعدها، فراجع. )املصطفوي( 389يف الصحيفة 
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[130] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۵ـ  رشائط التكليف]

 لزم العبث والظلم عىل اهلل تعاىل، وخالفت به الثواب، وإاّل  يكون الفعل ما يستحقُّ  اخلامس أن»

عليه  زوا التكليف بام يستحقُّ من األفعال، بل جوّ  يشءعىل  اً األشاعرة فيه فلم جيعلوا الثواب مستحقّ 

ف اخللق فعل مجيع القبائح وترك مجيع الطاعات، فلزمهم من هذا أن يكلّ  وأن يرسل رسوالً  العقاب

بامله وبدنه يف فعله  حيث يتعبر من يكون املطيع املبالّ يف الطاعة من أسفه الناس وأجهل اجلهالء 

حيثر يتعّجل اللّذة،  ام يكون هالكه فيه، وأن يكون املبالّ يف املعصية والفسوق أعقل العقالءربّ  شيئاً 

املدارس والربط واملساجد من  وضعر فكان ، وفعلها سبب النجاةكان تركها سبب اهلالك ورّبام 

 ، انتهى.(0)«األموال فيام ال نفع له وال فائدة عاجلة وال آجلة (1)ّسّتة حيث أنقص التدبریات البرشيّ 

 قال الناصب خفضه اهلل:

ه  أنّ اّل ، يف عادة اهلل تعاىل الثوابر  ب عليها يرتتّ أقول: رشط الفعل الذي يقع به التكليف أن يكون کّ »

عادة اهلل تعاىل بإعطاء  (4)جرى، بل يشءعليه  ه ال جيبر ف املطيع، ألنّ جيب عىل اهلل تعاىل إنابة املكلّ 

قضاءه، ولو كان األمر كذلك  فني عىل اهلل دين جيب عليهر قيب العمل الصالح، وليس للمكلّ الثواب عر 

جراء الذين يأخذون أجراهتم عند الفراغ من تاجرين معاملني مع اهلل كاألر كون العباد مر ]يـ[ـللزم أن 

، وهذا مذهب باطل ال يذهب إليه من يعرف نعم وجائراً  ولو مل يعط املؤجر أجرهتم لكان ظاملاً  العمل

من يشاء ويمنع من هم عبيد له، يعطي الناس كلّ  الشأن اإلهلي، وأنّ  اهلل تعاىل عىل عباده ويعرف علوّ 

عطي العبد املطيع عادته أن ير  ليس هلم عليه حقٌّ وال استحقاق، بل الثوابر بفضله، وجرىواء، يش

قال إذا مل جيب عىل اهلل ن أن ير قيب أكل اخلبز، وهل حيسر عادته بإعطاء الشبع عر  جرىقيب طاعته كام عر 

                                                             

 ( يف املرعشّية: خيّس. )املصطفوي(1)

 .149( هنج احلق ص0)

 ، فتنّبه. )املصطفوي(«جرت»( ذركرت هذه الكلمة عّدة مّرات من ابن روزهبان هبذا النحو، وصواهبا: 4)
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قال لو مل جيب عىل الناس من اجلوع؟ كذلك ال حيسن أن ير  يموتر  قيب أكل اخلبزتعاىل إعطاء الشبع عر 

ولكان فعل اخلریات وإثارة والعايص، اهلل تعاىل إنابة املطيع وجزاء العايص الرتفع الفرق بني املطيع 

ف إال بسبيل اخلرق عىل إعطاء الثواب عادة اهلل التي ال تتخلّ  جرىا نقول: ألنّ  ،عبثاً  ات ضائعاً املربّ 

بني املطيع والعايص كام جرى عادته بإعطاء الشبع  ، فلم يرتفع الفرقيشءللمطيع من غری أن جيب عليه 

 ، انتهى.«؟قيب أكل اخلبز، فهل يكون من أكل اخلبز فشبع كمن ترك أكل اخلبز فجاععر 

 أقول:

اهندام البناء عىل العادة، فال حاجة إىل اإلعادة، وكذا سبق الكالم يف  ا سابقاً نق قد بيّ 

ام املعنى به ما العدل ليس معناه ما زعمته األشاعرة، وإنّ  عيه أهلر الوجوب الذي يدّ  أنّ 

كتب ربكم عىل نفسه ده رصيح النقل، ومنه قوله تعاىل: حيكم به صحيح العقل ويؤيّ 

، الرمحة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم

ء كالدين وإن جاز أن يكون وال يلزم من الوجوب باملعنى املشار إليه أن يكون اجلزا

 كالدين.بعض العطايا يف ذمة مهة اجلواد احلكيم 

 ألنّ ، ا لزوم كون العباد متاجرين معاملني، فال مانع من العقل والنقل يف التزامهوأمّ 

اهلل تعاىل هو الذي أرشدهم إىل التجارة واملعاملة والفرض، ووعدهم اجلزاء يف يوم 

نترْم َتْعَملرونَ و، َكانروا َيْعَملرونَ َجَزاًء باَِم العرض بقوله:  َزْوَن َما كر ْ َوَما و ،إِنقاَم جتر

ونَ  ْم َوَأنترْم اَل ترْظَلمر وا ِمْن َخرْیٍ يرَوفق إَِليْكر نِفقر اَم و ،تر وا بَِعْهِد اهللقِ َثَمنًا َقلِياًل إِنق َواَل َتْشرَتر

نْترمْ  ْم إِْن كر َو َخرْیت َلكر ونَ  ِعنَْد اهللقِ هر ْم َينَفدر َوَما ِعنَد اهللقِ َباٍق َوَلنَْجِزَينق و، َتْعَلمر َما ِعنَدكر

م بَِأْحَسِن َما َكانروا َيْعَملرونَ  وا َأْجَرهر ِذيَن َصرَبر ْم و، الق َسهر ى  ِمَن امْلرْؤِمننَِي َأْنفر إِنق اهللقَ اْشرَتَ

َقاتِلر  ْقتَلروَن َوْعًدا َعَلْيِه َحًقا يِف التقْوَراِة َوَأْمَواهَلرْم بَِأنق هَلرمر اجْلَنقَة ير وَن يِف َسبِيِل اهللقِ َفَيْقترلروَن َوير

مر القِذي َباَيْعترْم بِِه َوَذ   وا بَِبْيِعكر ْرآِن َوَمْن َأْوَّف  بَِعْهِدِه ِمَن اهللقِ َفاْسَتبرِْشر ْنِجيِل َواْلقر َو َواإْلِ لَِك هر
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ِذيَن آَمنروا وقوله تعاىل يف سورة واحدة هي سورة احلديد:  ،يةاآل ،اْلَفْوزر اْلَعظِيمر  َفالق

وا هَلرْم َأْجرت َكبرِیت  ْم َوَأنَفقر ال َوَعَد اهللقر احْلرْسنَى َواهللقر باَِم َتْعَملروَن َخبرِیت  و، ِمنكر َمن َذا  َوكر

ْقِرضر اهللقَ َقْرًضا َحَسنًا َفيرَضاِعَفهر َلهر َوَلهر َأْجرت َكِريمت  وا اهللقَ َقْرًضا َحَسنًا و، القِذي ير َوَأْقَرضر

مْ و، يرَضاَعفر هَلرْم َوهَلرْم َأْجرت َكِريمت  ْم َأْجَرهر ِذيَن آَمنروا ِمنْهر ِذيَن و، َفآَتْينَا الق َا الق َيا َأهيُّ

وَن بِِه وَ َآمَ  ْم نروًرا مَتْشر  ِمْن َرمْحَتِِه َوجَيَْعْل َلكر
ْم كِْفَلنْيِ ْؤتِكر ولِِه ير وا اهللقَ َوَآِمنروا بَِرسر قر َيْغِفْر نروا اتق

ورت َرِحيمت  ْم َواهللقر َغفر  والروايات.، إىل غری ذلك من اآليات َلكر

وال ، ا هكذا نقولبأنّ  مجابت ، ف«جائراً  لو مل يعطهم لكان ظاملاً »ا قول الناصب: وأمّ 

ة ه تعاىل لو أدخل األنبياء يف النار واألشقياء يف اجلنّ فساد فيه كام ال فساد يف القول بأنّ 

 ، فافهم.جائراً  كان ظاملاً 

ن ام ال حيسر ذلك إنّ  فال يغني من جوع، ألنّ ، ا ما ذكره من مثال املوت من اجلوعوأمّ 

ام الذي أوجبوه عىل اهلل تعاىل هل العدل، وإنّ ه ليس بواجب عىل اهلل تعاىل عند أألنّ 

بة وما وعدهم اهلل تعاىل من الثواب بإزاء الطاعة، والعقاب بإزاء املعصية األلطاف املقرّ 

 ذلك.ونحو 

قيب أكل اخلبز، فلم يقل أحد بوجوبه عىل اهلل تعاىل، جلواز أن ا إعطاء الشبع عر وأمّ 

لذي يمتحن اهلل تعاىل به العبد، فالذي يكون ذلك من قبيل سائر األسقام واآلالم ا

ف عوض تلك اآلالم عىل التفصيل الذي سيأيت يف كالم املصنّ  جيب عليه تعاىل حينئذٍ 

ظهر  «.. إلخقالن أن يُ وهل حيُس »، وحيث ظهر هبذا بطالن ما ذكر بقوله: (1)عن قريب

 التأّمل.ن ِس ْح فأَ ، «لخإ ..قالن أن يُ كذلك ال حيُس »عه عليه بقوله: ما فرّ  بطالنر 

                                                             

 وما بعدها من هذا املجّلد. )املصطفوي( ۵۶9الواقعة يف الصحيفة  144( يف املناقشة 1)
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.. ف قد جرت عىل إعطاء الثوابعادة اهلل تعاىل التي ال تتخلّ » ا ما ذكره من أنّ وأمّ 

 مل تكن واجبة ولو بطريق اخلرق، فجاز أن لـاّم هذه العادة  أنّ  منّ  ، ففيه ما مرّ «لخإ

 بعيد.غری  الفرق ويرتفع األمان عن الوعد والوعيد كام مرّ  ة، فال حيصلر تنعكس القضيّ 

سون العباد من رمحة اهلل وعدله بتجويزهم يوئيّ أصحاب الناصب  نّ ، إوباجلملة

 ه خلق خلقاً ب اهلل تعاىل من غری ذنب، وأنّ ب الثواب والعقاب وأن يعذّ ف يف ترتّ التخلّ 

فال تسكن نفس مطيع ، هم املعصيةللنار، فال تنفعهم الطاعة، وآخر للجنة فال ترّض 

لوهنا بقوهلم: غرون باملعايص ويسهّ صية، بل هم ير وال ّتاف نفس عاص عن مع، بطاعة

ظ ، فال يبقى وجه للصرب عن املعصية والتحفّ «ره مل يكنره اهلل كان وما مل يقّد ما قّد »

 عنها كام ال خيفى.
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[131] 

 قال املصنّف رفع اهلل درجته:

 [۶ـ  رشائط التكليف]

 اً به منهيّ  الواحد من اجلهة الواحدة مأموراً  اليشءالمتناع كون  أن ال يكون حراماً ، السادس»

يف وقت واحد من جهة  ومكروهاً  مراداً  اليشءأن يكون  ، وأيضاً طاقعنه، الستحالة التكليف بام ال ير 

زوا أن يكون يف ذلك، فجوّ  (0)ة، وخالفت أهل السنّ ، وهذا مستحيل عقالً (1)واحدة من شخص واحد

 ، انتهى.(4)«طاق عندهمإلمكان تكليف ما ال ير  هعن اً به منهيّ  موراً الواحد مأ اليشء

 قال الناصب خفضه اهلل:

وال ، احلرام ما هنى اهلل تعاىل عنه ألنّ  ،أن ال يكون حراماً  املأمور به ال بدّ  أقول: ال خالف يف أنّ »

عنه يف وقت واحد من جهة واحدة، ولكن إن اختلف الوقت  اً به منهيّ  الواحد مأموراً  اليشءر يكون 

والنهي يف ، ق به األمر يف وقت من جهةربت يف التناقض، جيوز أن يتعلّ واجلهة والرشائط التي اعتر 

طاق فقد سمعته غری ا إمكان التكليف بام ال ير ة، وأمّ أهل السنّ  وقت آخر من جهة أخرى، فهذا مذهبر 

 ، انتهى.«قعه ال يقع ومل ية، وأنّ مرّ 

 أقول:

 .سيجيء حتقيق هذه املسألة يف املوضع الالئق هبا من مسائل الفقه، فانتظر

                                                             

 ليس يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« من شخص واحد: »( قوله 1)

 ( يف املطبوع من النهج ونسخة خطّية معتمد عليها يف الطبعة املرعشّية: األشاعرة. )املصطفوي(0)

 .141-149( هنج احلق ص4)
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[132] 

 املصنّف رفع اهلل درجته: قال

 [۷ـ  رشائط التكليف]

ا هّن أوقالوا ، وجبوا القضاءومع ذلك مل ير ، موا الصالة يف الدار املغصوبةم حرّ أهّن  (1)والعجبر »

ری غ، واحلرام طلق عىل املطلوب رشعاً ام ير املعترب يف نظر الرشع، وإنّ  (0)الصحيح هو مع أنّ ، صحيحة

 ، انتهى.(4)«؟! حمض التناقض، وهل هذا إاّل الرتك رشعاً  معترب يف نظر الشارع مطلوبر 

 قال الناصب خفضه اهلل:

ربت يف الرشع، فالصالة يف ة التي اعتر أقول: الصالة الصحيحة ما استجمعت رشائط الصحّ »

ربت يف الصالة يف الرشع، وليس ة التي اعتر مستجمعة لرشائط الصحّ  األهّن ، الدار املغصوبة صحيحة

، صوبمغة وقوعها يف مكان غری ن طاهر من النجاسات، ولو كان من رشائط الصحّ وقوعها يف مكا

وكان جيب قضاؤها لكوهنا غری معتربة يف نظر الرشع  ،لكان الواقع يف املكان املغصوب منها فاسداً 

 ن االستيالء عىل حّق ا تتضمّ فألجل أهّن ، ا كوهنا حراماً لعدم استجامعها الرشائط املعتربة فيها، وأمّ 

؟ ة باعتبار آخر، فأين التناقضرمة باعتبار والصحّ فهي هبذا االعتبار حرام، فاحلر ، الغری عدوانا

 ، انتهى.«يف املعقوالت وال يعلم رشائط حصول التناقض (3)ه مشتهر بالدربةأنّ  والعجبر 

 أقول:

 لئاّل  هنا أنموذجاً نذكر هلكن ، يف مسائل أصول الفقه هذه املسألة أيضاً  ستجيء

وقوع الصالة  ما ذكره من أنّ  إنّ »بال وفاء، فنقول:  ه وعدت ل النظر أنّ يف أوّ الناظر  يظنّ 

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: ومن أعجب العجائب. )املصطفوي(1)

 ا هو. )املصطفوي(( يف املطبوع من النهج: م0)

 .141( هنج احلق ص4)

 )املصطفوي(«. يرقال: درب دربًا، ودربة إذا كان عاقاًل وحاذقًا بصناعته: »( قال السّيد املرعيش 3)
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الكالم يف  بأنّ  مردودت  «لخ.. إيف مكان مملوك غري مغصوب ليس من رشائط الصالة

ق التالزم بني الغصب والصالة فيها ظاهر، ة يف الدار املغصوبة، وحتقُّ الصالة الشخصيّ 

هبا  ق يف األصول، فلو كانت هذه الصالة مأموراً قّ أمر بلوازمه كام حر  باليشءواألمر 

ب احلاصل للناصب من كالم والتعجُّ  (1)،عنه اً به مع كونه منهيّ  لكان الغصب مأموراً 

وال ، ة عمره عىل تقليد األشعري البليد الذي به يسخرمدّ  ه أكّب ام نشأ من أنّ ف إنّ املصنّ 

خيالف رأي األشعري  من اآلخر، فإذا ورد عىل سمعه قولت  طرفيه أطولر  يدري أيُّ 

وينسب قائله إىل اجلهل جلمود طبعه ، بكل حيلة ه وال يقبلهر ب منه ويردّ يفزع ويتعجّ 

يف أضيق تقييد، وقال  ده بليداً ه أن يكون مقلّ الذي من خواّص ، وإفتاء عمره يف التقليد

 ة:اليونانيّ يف احلكمة  (0)الرئيس املحّقق

 .«ةنسانيّ اإلفقد انسلخ عن الفطرة ، ق من غری دليلد أن يصدّ من تعوّ  إنّ »

                                                             

 . )املصطفوي(۵3۵ ( يعني به ابن سينا املاّر ذكره يف الصحيفة1)

 موضوعة بني قوسني، وال نعلمر ما املراد هبا. )املصطفوي(.« هف(»)( وقعت يف الطبعة املرعشيّة بعد هذه الكلمة، هذه العبارة: 0)
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[133] 

 درجته:قال املصنّف رفع اهلل 

 .يف األعواض املطلب التاسع عرش»

وهو ، ا أن يكون عىل وجه االنتقام والعقوبةاألمل الذي يفعله اهلل بالعبد إمّ  ة إىل أنّ ذهبت اإلماميّ 

، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف السبت فقلنا هلم كونوا قردة خاسئنيلقوله تعاىل:  املستحقُّ 

وال عوض  ،يذكرون كل عام مرة أو مرتني ثم ال يتوبون وال هم أال يرون أهنم يفتنون يفوقوله: 

مها أن يشتمل أحدر  برشطنيرام حيسن فعله من اهلل تعاىل وإنّ ، عىل وجه االبتداءأن يكون  (1)افيه، وإمّ 

 منّزهت تعاىل  واهللر، ه لوال ذلك لكان عبثاً من اللطف، ألنّ   أو لغریه، وهو نوعت ا للمتأملّ إمّ ، عىل مصلحةٍ 

 األمل رض عىل املتأملّ بحيث لو عر ، عىل األمل  يزيدر للمتأملّ  أن يكون يف مقابلته عوضت  (0)الثاينعنه. و

إيالم احليوان وتعذيبه  من اهلل تعاىل عىل عبيده، ألنّ  (3) لزم الظلم واجلوروإاّل ، (4)اختار األمل، والعوض

 حمال.تعاىل وهو عىل اهلل ، ظلم وجور عىل غری ذنب وال لفائدة تصل إليه

، ؤمل اهلل عبده بأنواع األمل من غری جرم وال ذنبزوا أن ير فجوّ ، يف ذلك وخالفت األشاعرةر 

ب األطفال واألنبياء واألولياء من غری فائدة، وصل إليه العوض، ويعذّ وال ير ، لغرض وغاية (5)الو

من فعل من البرش  لنا بأنّ  العلم الرضوري حاصلت  ة، مع أنّ البتّ  بيشءعىل ذلك  (9)مضهوال يعوّ 

إىل مثل هذه  (1)اهلل سبحانه نسبةر  (1)لإلنسان، فكيف جيوز سفيهاً  جائراً  ظاملاً  ه العقالءر عدّ ر مثل هذا

                                                             

 ( يف املطبوع من النهج: فإّما. )املصطفوي(1)

 ( واو العطف ساقطة يف هذا املوضع من املرعشّية. )املصطفوي(0)

رض عىل املتأمّل األمل والعوض، اختار األمل»( قوله: 4)  ليس يف املطبوع من النهج. )املصطفوي(« بحيث لو عر

 ( هذه الكلمة ساقطة من املطبوع من النهج. )املصطفوي(3)

 ( الواو ساقطة يف هذا املوضع من املرعشّية. )املصطفوي(5)

 ( يف املرعشّية: يعّوضه. )املصطفوي(9)

 ( يف املرعشّية: هلؤالء. )املصطفوي(1)

 ( يف املطبوع من النهج: تعاىل. )املصطفوي(1)
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هل ، يوم القيامة إذا سألته املالئكة يوم احلساب وكيف ال خيجل منه غداً  ربه؟النقائص وال خيشى 

  ما كنتر كاّل : يرىض به؟ فيقول ضه عىل أمله عوضاً من غری االستحقاق وال تعوّ  ب أحداً كنت تعذّ 

 ، انتهى.(1)«؟ك إىل هذا الفعل الذي ال ترضاه لنفسكقال له: كيف نسبت ربّ أفعل ذلك، فير 

 قال الناصب خفضه اهلل:

عىل  وهلم عىل هذا األصل اختالفات ركيكة تدلُّ ، األعواض مذهب املعتزلة اعلم أنّ : أقول»

ال يشء،  اهلل تعاىل ال جيب عليهر  ا األشاعرة فذهبوا إىل أنّ فساد األصل مذكورة يف كتب القوم، وأمّ 

ف يف عىل من يترّص  ام جيبر إنّ  ام يشاء، والعوضر كلكه ف يف مر ه يترّص عوض عىل األمل وال غریه، ألنّ 

ويرفع له ، ر عنه سيئاتهأن يكفّ ا  باآلالم إمّ املتأملّ  جرت عادة اهلل تعاىل عىل أنّ  ،نعم. غری ملكه

ا حديث العوض يف أفعال ولكن ال عىل طريق الوجوب عليه، وأمّ ، درجاته إن مل تكن له سيئات

ترجع  ففيه فوائدر ، ا تعذيب األطفال واألنبياء واألولياءفيام سبق، وأمّ  بطالنهر  اهلل تعال فقد مرّ 

يف األحاديث الصحاح، ولكن عىل سبيل  شری إليهالسيئات كام أر  إليهم من رفع الدرجات وحطُّ 

عى من العلم الرضوري ما ادّ  ثمّ ظلم. جور وال  جري العادة ال عىل سبيل الوجوب، فال يلزم منهر 

ف يف احليوان البرش يترّص  ، فهذا قياس فاسد، ألنّ بال عوض لكان ظاملاً  ب حيواناً البرش لو عذّ  بأنّ 

، ال نمنع عدم وقوع اجلزاء واملنافع ف كيف يشاء، ونحنر تعاىل مالك مطلق يترّص  واهللر، بام ليس له

نقول: من يعتقد أن اهلل تعاىل جيب عليه األعواض عن اآلالم إذا  هذا، ونحنر  ولكن نمنع وجوبر 

ف املطلق الذي حاصل له ة والترّص ه ورأى اجلالل اإلهلي والعظمة الربانيّ حرض يوم القيامة عند ربّ 

ارِ : قال فيهاموقف القيامة التي ير  ام يفيف امللك وامللكوت سيّ  قِ اْلَواِحِد اْلَقهق ، ملَِِّن املْرْلكر اْلَيْوَم هللِ

مع اهلل تعاىل كالتاجر والعامل أعطى  هر من اهلل تعاىل أن يعتقد يف الدنيا أنّ  ا يكون مستحيياً مّ إ

بتني ك عذّ نّ أك املشهد عي عىل اهلل يف ذلفيدّ ، جزاء الواجب عىل اهلل تعاىل واآلن يريدر ، األعامل

ضني، واجب عليك أن تعوّ  هر ألنّ ، ى آخذ منك العوضيك حتّ ن ال أخلّ ، فاآلملتني يف الدنياوآ

 تاجراً  أحتسبني كنتر ، وأنعمت عليك كيت وكيت اً سويّ  أنا خلقتكر ، فيقول اهلل تعاىل: يا عبد السوء

                                                             

 .141-141( هنج احلق ص1)
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ر مني ابن املطهّ فيقول: علّ  النار،ادخلوا العبد السوء  العوض؟ ى توجب عّلّ لك حتّ  معك معامالً 

ِرهْيِمر اهللر النار،  منه، فيقول اهلل تعاىل: ادخلوا مجيعاً  بريءوهو كان إمامي وأنا اآلن ، احلّّل  َكَذلَِك ير

ْم بَِخاِرِجنْيَ ِمَن النقارِ  اٍت َعَلْيِهْم َوَما هر رْم َحَّسَ  ى.، انته«القائلني وهو أصدقر  ،مر أعل اهللر، وَأْعاَمهَل

 أقول:

واالختالف ، ةاألصل يف ذلك اإلماميّ  ض مذهب املعتزلة، لكنّ انعم األعو

قه قّ ام وقع لعدم حتقيقهم حقيقة ذلك األصل عىل وجه حاملعتزلة إنّ  بينهم، واختالفر 

 لكان عىل ساده عن أصله، وإاّل  اإلماميّة، فاختالفهم يف ذلك األصل ال يدلُّ 

النبي  الدين كصفات اهلل وأفعاله وصفاتصول من أر  أصلٍ  االختالف يف كّل 

م فاختالف املعتزلة ال يقدح يف لّ أظهر من أن خيفى، ولو سر  واإلمام كذلك، وفسادهر 

 وازرة وزر أخرى. وال تزرّ ، ةمذهب اإلماميّ 

عىل  مبنيٌّ ه أنّ  فقد مرّ ، وأّما ما ذهبت إليه األشاعرة من نفي الوجوب عليه تعاىل

 ة.الذي أثبته العدليّ عدم فهمهم ملعنى الوجوب 

إن ، من كان من امللك كائناً  الترّصف أنّ مّر فقد ، ا حديث الترصف يف امللكوأمّ 

جريان  فقبيح، وحديثر ، فحسن، وإن كان عىل وجه قبيح، كان عىل وجه حسن

الفوائد  العادة قد جرى عليه ما جرى، وحثونا عىل رأس قائله تراب الثرى، وإثباتر 

هبم من غری جرم كام ترى، ويف حكمه بعد جتويز أن يعذّ  يف تعذيب األطفال ونحوهر 

ال خيفى عىل الورى،  ف يف امللك فسادت عىل حديث الترّص  بفساد قياس املصنف بناءً 

ه يأكل اخلرى، وباجلملة إّن اهلل تعاىل لـاّم كتب عىل نفسه مات سرتى أنّ ويف باقي املقدّ 

وجوده إعطاء جزاء األعامل، وليس له فقراء  حكمةل، وأوجب يف الرمحة واإلفضا

يدعوهر إىل الطلب والدعوى اضطرار، كام قال بعض ، وحاجة أو كسالة وكالل
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 األبرار )نظم(:

ــوال نيســت ــان س ــاجتيم و زب ــاب ح  ارب
 

 كريم تقاضا چـه حاجـت اسـت حرضت در
 

 

 )نظم(: وكام قلتر يف مجلة قصيدة يف مدح موالي الرضا 

ــرا ــود ذات ت ــه ج ــه ك ــو چ ــوال از ت  س

ــوال ــود س ــر وج ــذات ب ــدم بال ــود تق  ب
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